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 ,םירועיש יסוכיס ,תויכוניח תויוליעפ ,רפסה תיב לע עדימ

 תואצות ,םירוההו םידיפסלתל הלהנהה ןיב חותפ ורע

 תונכה ,םייתנשה םילויטה ןמ תונוסת ,טרופסה תויורחת

 0 ...םויסה תביססל

 תא םכל קפסנ קר ונחנא וניכת םתא הז לכ תא

 רתויב תיתודידיהו החונה ,הריהסה תורשפאה

 טנרטניאל םתולעהל

 םכליבשב בוט הס בוט יכה םיעדוי םתא קר יכ

[/ 2 

 .טנרטניא ירתאו םינכת לוהינל תסדקתס הנכות איה (\ו6אוז

 ,רפסה יתב לש םידחויסה םיכרצל דחויסב החתופ איה

 הנסמ ביכרהל רשפא התושיסג תוכזב .םירוסהו םידיסלתה

 .ירסגל יאסצע ןפואב םתוא להנלו םינושו םיבר םירתא

 :רפס תיב רתא םכל וקילקהו ,םכל םיצוחנה םיביכרה תא ורחב

 תכרעמ ,הירלג ,תועדוס חול ,םיצבק ףוריצ ,םיטסקט ,םורופ

 .שופיח ,םינחבמ ,ןוליס ,םיקזבס ,תיסינפ תועדוה

 םיפסונ םיטרפ

 בתא 5 הנבל הנותש

 4 ןופקלטב

 הלע תובהאתה ה
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 םיניינעה ןכות

 תימע ליג - רבכעב השעמ - ךרועה רבד

 יי'ג - הדימל טעמ ךכ לכ ,6 הברה ךכ לכ

 ץיוורוה

 "םינרמש" םיבשקותמ םיסרוק תטילק

 ןלפק ןתנוי - רפסה תיבב "םיינכפהמ"ו

 טנרטניאב תיב ירועיש תקידב העיפשמ דציכ
 רגזור והירמש ,קדנופ דוד - ?הדימלה לע

 תומלוע לש קוחרמ דומיל - םלוע תסיפת

 לואש-םש הרואנ - םיידממ-תלת םיילאוטריו

 ינש המחנ - ?!פ"ומולחה תומשגתה

 םיעדמבו הינולונכממה 35-
 הרשכהלו פ"ומל להנימה < לארשי טרוא < יעדמ-יגולונכמ ךוניח יניינעל ןואטב
 .ב כ(טוש תם[ הלוס כ - 25 סמ ןוילג

 לגיצ ןור - תילטיגיד תורפס

 ןווקמ סרוק - טנרטניאה לש היגולוכיספה

 קרב יזע ,סטמ סדה - תוכרעמ 12-ב

 הרובד - עוצקמ רתאב תויצקארטניאו תויומד

 חמצ רומיל ,זפרה

 - עורפה סייפס רבייסב ךוניחה לש ומוקמ לע
 סטמ סדה

 יול דוד - םיכרצל הנעמכ ירפס תיב רתא

 םאחל יבוק - "טנרטניאה יוליג"

 עדמו היגולונכטב תיצרא תורחת םינגראמ ךיא

 אריפש ילרוא -

 ינש המחנ - רקחמ יקזבמ

 רלמיז הטרב - טנרטניאב דומלל

 טרוא תאצוהב שדח

 רבפבונ

26 

8 

2001 

 ,רוא רדמס ,ןתיא הדרו ,גרבנזיא ילא ר"ד :תכרעמה ירבח ₪ ןתיא הדרו :הנשמ תכרוע ₪ תימע ליג ר"ד :ישאר ךרוע
 קסירב הקבר :יפרג בוציע ₪ סיי\ יס :םירויא ₪ ןתיא הדרו :תינושל הכירע ₪ דלישטור לא ,ינש המתנ
 67299 א"ת ,28 םיסייטה ךרד ,הרשכהו פ"ומל להנימה ,"םיעדמבו היגולונכטב םינויע" :תכרעמה תבותכ
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 רבכלב השלמ

 .ותוא תוארל וליפא יתחלצה םיימעפ .תיבב רבכע ונל שי

 ןיב ןיחבהל השקתמ ןיידע ינא .רבכע ותוא היה אל הז ילוא

 אוה .ותוא תוארל ילב םג רבכעה תא םישיגרמ .םירבכע ינש
 תא האור ינא םעפ ידמ ,םינוש תומוקמב וינמיס תא ריאשמ
 ינימ לכל תוכורא תוקדל תדמצנ - ונלש הבלכה - ידנר

 ירוחאמ - ןכל םדוק התוא וניינע אל םלועמש תומוקמ

 בוט בוריקב טטרסל לגוסמ רבכ ינא .ןוראל תחתמ ,רתנספה

 .ולש הלילה ילולסמ תא

 לעו הפסה לע תוזוזת ינימ לכ .רבכע םע תיבב תויחל לק אל

 גוסה ןימ ,ולאכ ,הלחלחבו התעבב יתוא תוציפקמ הטימה

 יתלחתה זא .םישנאה תיברמל תומרוג תונטק תויחו קקמש
 תודוכלמ לש םיגוס ינימ לכ שי .ותדיכל תכאלמב קמעתהל

 קבד תודוכלמ שי .הזב קוסעל ידכ הקזח הביק ךירצ .םירבכע
 םגש תוקיבד ךכ לכ תולודגה) תולודג קבד תודוכלמו תונטק

 ינימ לכמ ץיפק תודוכלמ שיו ,(ןהמ רהזיהל םיכירצ םישנא

 בבלמ אל קסעה לכ .םילכוא םירבכעהש לער ןימ שיו ,םיגוס

 .םייחב תוטלחה לבקל ךירצ םדאש םינמז שי לבא .דחוימב

 הקיטקטה םגו רזומ עמשנ תיב תייחכ רבכעה תא ץמאל

 תוגייתסהב הלבקתה - תויחל ןתו היח - הריבס דואמה

 .ותוא דוכלל םיצמאמב ךישמהל אלא רתונ אל .הרירק

 רבכע םש יא ול בבוס ןיידע ילוא ,המלענ תחא קבד תדוכלמ

 יתדמל .ץיפק/הספוק תודוכלמ ןימל ונרבע .וילע קבד םע

 ונאצמ .הבוהצ הניבגל ונרבעו קינקנ בהוא וניא רבכעהש

 תדוכלמהו הליל ידמ הבוהצה הניבגה תא לכוא רבכעהש

 יתיליג ,תדוכלמה םע רבכע לש הימדה ןיעכ יתישע .הקיר

 תא הספוקה ךותב זיזהל ידכ קזחו ןמש תויהל ךירצ תמאבש

 םיפדמבו היגזנוגנט]?]]?)) 2
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 רבכעה .תדוכלמה תא רגוסש ץיפקה תא ליעפמש טומה

 הבוהצה הניבגב םימעפ ףוסניא שארה תא קופדל לוכי ןידעה

 םיליפל תדוכלמ ןימ וז .רגסית אל תדוכלמהו םש היולתה

 עוצקמב םיינש וא רועיש ריסחה הפ והשימ .רבכע לש לדוגב
 היגולונכטו עדמב השדחה םידומילה תינכת תרגסמב "ןוכית"

 .ב"טח לש

 הניבג תוחפו תוחפ התיה םהבש םיבוט םימי המכ ורבע
 תונחל יתצפק .רבכעה לש ןטבב רתויו רתויו ררקמב הבוהצ
 רוחב ,רכומה .תושעל רשפאש ףסונ והשמ שי םא ,תוארל
 ול יתרפיס .קבד תודוכלמ בוש יל הארה יתפמאו ,שיגר ,ריעצ

 לעו ויה אל וליאכ תודוכלמה די לע רבועש ילש רבכעה לע

 יתייה .םידמול םירבכעש יל רפיס אוה .המלענש תדוכלמה

 הלאה תונויסינה לכ םיצופנ ,ןכ" :רמא אוהו ,עגרל עתפומ

 התא ,םידמול םה ךיא םיאורו םירבכע םע הדבעמב םישועש
 טרוטקודה ידומילב יתרכזנ .האילפב לאש "!?הז תא ריכמ אל

 טרוטקודה ,םידמול םירבכע לע והשמ םש היה ןכא ,ילש

 דעש יתרעיש אל ,הדימלהו הארוהה םוחתב קומע אוה ילש

 המכ שיחממ רבדהו .ילש םוי-םויה ייחב עגיי אוה ךכ ידכ

 הביט לע והשמ הארמ םגו םושייל הירואת ןיב קחרמה ןטק

 הזל רז רשקהב הליעפהל םישקתמ םיחמומה .תויחמומ לש
 .(הז ןיינעב םיעודי םירקחמ המכו המכ שי) .הדמלנ הבש

 ינא םג לבא ,רבכעל בוצע רקיעב ,בוצע אוה רופיסה ףוס
 רואיתה תא םכמ ךוסחא .םיעגר המכל הלמח יתאלמתנ
 .קיודמה

 :םירבד המכ ןיינעה ןמ יתדמל
 רבכעה ,הדבוע - טנרטניא ילב םג דומלל רשפאש יתנבה +

 .קבדה תדוכלממ קמחתהל דמל
 ,הדבוע - הדימל לש רידא םזינכמ אוה ךרוצש בוש יתנבה %

 .םירבכע תודוכלמל החמומ יתייהנ

 רבכעה ,הדבוע - תלבגומ הדימלה טנרטניאה ילבש יתנבה %

 .ספתנ

 ןיידע טנרטניאו הדימל רבדב תרייטצמה הנומתה לוכה ךסבו
 ךשמהב םירמאמהו תובתכהש הווקמ ינא .היד הדח הניא
 .התוא ריהבהל ץמאמל ומרתי

 המלענ האלרק

 תימע ליג
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 רחסמה יסוחת לכ ךותל רדחש ,טנרטניאה .הז לע םירבדס םלוכ
 תא תונשל םייאסו רפסה יתב תותלד לע קפדתמ ,ונלש רודיבהו
 :החטבה וליפא הז םיברל .םויא הז םלוכל אל ןבומכ .ךוניחה
 ,התיכה ךותל שמס עדיה םלוע תא איבהל לכונ טנרטניאה תרזעב
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 תוזח איה תושיגנה .התיכה ילתוכמ הדימלה תא איצוהל לכונ ילואו

 םיתיסע םע חחושל לכונ - תרושקת םג שי .לוכה טעסכ וא .לוכה
 ?הסזגה ןאכ שי םאה .דסלנ םלוכמו ,םלועה יבחר לכב םיחסומו

 ח"וד ב"הרא לש ךוניחה דרשמ םסרפ 2001 תליחתב

 ח"וד ותוא .ךוניחב היגולונכטל תימואל היגטרטסא אשונב

 ןייצמ (וזס:/ /9אוש.60.ססש /196 חס! / 660 /)
 עדימה תויגולונכט תרידחב תודקמתמה תורטמ שמח
 רתוי תעמשנ תישימחה הרטמה .ךוניחה תכרעמ ךותל

 וללוחי םיבשקותמ םימושייו ילטיגיד ןכות" :העיבקכ

 םופווס| ססחושח| סח ח6יצסזא60) "הדימלבו הארוהב יוניש

 רואל .(טקוו6ס!וסתפוו| וזסחפ!סזחו 16060: סח |ס0זחוה
 תונע לוקבו הבג םירהל רתומ תאזה תפרוגה החטבהה

 ?םנמואה :לואשל השולח

 ?6-[60חוחַב לע םירבדמ רשאכ רבודמ המב
 דצב .םילדגו תורוצ לש בחר ןווגמב אב 6-[60זחוחַָה-ה
 תבשויה תדדוב בשחמ תדמע לע רבדל רשפא עונצה

 אוהש ירחא תשגל דימלתל השרמ הרומה הילאש התיכב

 םימלש םיכרעמ שי ינשה הצקב .ויתובוח ראש תא םייסמ

 לש הכרדהה תוקלחמ םתועצמאבש הנכותו הרמוח לש
 םע הרבחב םילעופה ןורחאל עיגהל תוסנמ קנע תורבח

 תויונמוימ תעמטהל תויצלומיס םע וא הרשכה תולועפ

 ביבס תושגרתהה - ונמצע תא הלשנ לב ךא .תושדח

 תויכוניחה תויונמדזהה ןמ תעבונ הנניא 6-[60זחוחָח-ה
 םירשפאמש םישדח םילכמ וא ,ונינפל תוחתפנה תושדחה

 .רתוי תוחלצומ םיכרדב עדי שוכרל םירומלו םידימלתל

 תודסומ :תרחא "השיכר" לש תורשפאה ןמ תעבונ איה

 םישגהל ידכ בר דויצל וקקדזי (תויטרפ תורבחו) םייכוניח
 ךירצ והשימש רמוא הזו ,6-160זחוחמ-ה םולח תא
 .ףסכ הברה חיווריו ,הזה דויצה תא םהל רוכמל

 לואשל בושח ילוא ?6-160זחוח0-ב םידמול ךיא
 הרידגמ הקינטירב הידפולקיצנא .ללכב םידמול ךיא

 ןויסנמ האצותכ תוגהנתהב יוניש"-כ הדימלה תא
 ןיחבהל לגוסמ רוצי רשאכ" :הפיסומ איה ."ישיא

 ינפל ."דמול אוהש םירמוא ,התונשלו ותוגהנתהב

 הטישב "ודמל" םידימלת ךוניחב בשחמה ןדיע

 םהש םירבד םהל רמא הרומה - הטושפ תיתרוסמ
 .םתוא ועדי םה וישכעש הפיצו ,ןכ-ינפל ועדי אל

 םג ךרוצ שי .הריסמב קפתסהל רשפא יאש ןבומכ
 .םינחבמ םג שי ןכלו ,טלק דימלתה ןכא םא קודבל

 רוקמכ רפסה םג שמשמ ,הרומל ףסונב ,םימעפל
 "הדימלה ךילהת" הלאכ םירקמב םג לבא .עדיה

 לא תוכמסה רוקמב עדיה תרבעהב םכתסה

 הדימלה לש םינקיטרואתבש םיבוטה .דימלתה

 הנניא הדימלהש תורוד המכ רבכ ונל םירמוא

 עדוי" רוקממ עדימ תריסמ לש תינוויכ דח הלועפ

 תוטיש המ םושמ לבא ."עדי רסח" דעיל "לוכ
 תא לכעל תושקתמ תוצופנה הדימלהו הארוהה

 .תאזה הדבועה

 אוצמל ךרוצ שי .יונישל םוקמ טלחהב שי ,ךכ םא
 ==" הדימלה ןפואל םיאתהל וביטיש הארוהל םיעצמאו םיכרד

 תאו םיכרדה תא קפסל לוכי 6-160זחוחְַה-ה םאה .ונלש

 ל

 הארוהה תוטיש תא תונשל ךלוה אוה םאה ?הלאה םיעצמאה

 תוסנמה תורבחל ןימאנ םא ?ךוניחה ינפ תא שדחלו תונשוימה
 תרבח .ןכ איה הבושתה ,ךוניחה עקרקב דתי עוקתל
 תרזעב ךוניתה תכרעמ ךותל תרדוח ,לשמל ,טפוסורקימ

 -< .הווחא תללכמב םינווקמ םידומילל ןוכמב ןווקמ דומילב קסוע - ץיוורוה יי'ג



 הארוהל םיעצמאו םיכרד אוצסל ךרוצ שי .יונישל םוקס טלחהב שי
 קפסל לוכי 6-[60חוחְט-ה םאה .ונלש הדיסלה ןפואל םיאתהל וביטיוע
 תוטיש תא תונשל ךלוה אוה םאה ?הלאה םיעצמאה תאו םיכרדה תא
 ?ךוניחה ינפ תא שדחלו תונשויסה הארוהה

 םיבשחמב שומיש תרשפאמה "/גחעווחוס /גחץשהסזפ" תינכת
 טקיורפה לש םוסרפ ףדב .התיכב םיאשינ
 הוס: / / צער 6050 1.60 / 600601 / 06/00/1.05010=//)
 טנרטניאל םירבוחמה םיבשחמ םע :ונל םירפסמ (!%60|ו/
 םידימלת .תורופס רבכע תוקלקה לש קחרמב אצמנ עדימה
 םה רשאמ רתוי תיתועמשמו הקימעמ הרוצב םיאשונ םירקוח
 .ןכ-ינפל תושעל םילגוסמ וא םינכומ ויה

 ור

 ךותמ החמצ (תזזכ:/ /+אואי.א\אס.6סחו) אואס ,תרחא הרבח

 תואמ הציפמו תזכרמ איה .רתוי האירב תיכוניח היצפסנוק

 תוסנמה תונווקמ תויוליעפ (וצפס ףטפפופ) ,תשרב רקח תועסמ

 דדומתמ דימלתה הבש תידומיל הביבסל טנרטניאה תא ךופהל

 קלחל הזה עדימה תא ךפוה ךכו ,עדימ ףוסיאו רותיא םע
 תויוליעפה ךותמ תורשע לש הקידב ,ןאכ םג ךא .ולש תושיהמ

 אלא ןניא הלאה "תויוליעפ"-ה בורש ,הארמ רתאב תויוצמה
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 תואמגוד .תוריהמב אל תוחפל ?םשגתמ הזה םולחה םאה
 תוקלקה לש קחרמב") ונלש הקידבל תונכומ תודמוע תובר

 תוקפתסמ ןהמ ,בר הוולנ דויצ תושרוד ןהמ .("תורופס רבכע ו
 תוטושפה תואמגודה ,הרואכל .הטושפ תיטנרטניא תרושקתב ו
 תורמייתמו תשרב תועצומ תובר תולועפ .תוענכשמ יד ו

 ףטוס.6סחו. איה ןהב תומסרופמה תחא .הדימל רשפאל
 רזוע האיווק :רתאה ילהנמ יפל .(חוזכ:/ /\יתאוא.ףטוס.6סחו)
 ,רוציל םילכ םהל קינעמ אוהש ךכב רתוי בוט דמלל םירומל

 .תוידומיל תויוליעפ םירחא םע קלחלו ,ישיא ןפואב םיאתהל

 תא זכרמ אוהש ךכב רתוי דומלל םידימלתל רזוע האיווק
 .דחא םוקמב םירומ לש םיפלא תואמ לש םיבאשמה

 236 דומע תא ארק" םוקמב .דומיל רפסבכ טנרטניאב שומיש
 ןאכ רשוקמה ףדה תא ארק" איה הלטמה ,"תולאשה לע הנעו
 ףדפדל רשאמ רתוי רושיק לע קילקהל לק ."תולאשה לע הנעו

 הכורא תרשרש ?םינכתה תא קדובש שלוגה האור המ לבא

 רשאמ רתוי ונניא ידומילה םכרעש םיקדבמו םינחבמ לש
 וטילחה םיינקירמא םירומ תואמ וליאכ המדנ .םמעשמ ןוניש
 םייתרירב-ברה םינחבמה לוכרמ לכ תא תשרל תולעהל

 רחא הבושת לע ושפנ תוואכ קילקהל לוכי דימלתהו ,םהלש

 תא אצמ אוהש ול רסומ ךסמה ףוס-ףוסש דע הבושת

 ורזעי ילואש האירק יקרפל הינפה וליפא ןיא .הנוכנה הבושתה

 .שחנל ליחתמ אוהש ינפל תובושתה תא אוצמל ול

 תניחבמ הנתשמ והשמ םא קפס לבא ,עדימל עיגהל ידכ רפסב

 עירכמה בורבש המדנ ,םג המ .ןשוימהו רכומה הדימלה ךילהת

 םירקמב קר .תורורב תובושתל איה הינפהה תויוליעפה לש

 אוצמל וא תורוקמ ןיב תוושהל םישקבתמ םידימלתה םירידנ
 .םמצע תוחוכב תמיוסמ הנעט ךירפיש וא קזחיש רוקמ

 סמ ,תוחפל ,ןהב שי ,תובזכאמ הלאה תואמגודהש תורמל
 עדי לבקמ קר אל דימלתה ובש הדימל ךילהתל םייתפש



 ךופהל תנמ לע עדיה םע דדומתמ אלא ,וילעמ תוכמס רוקממ

 תוריתע 6-[601חוחַח לש תואמגודה בורב .ונממ קלחל ותוא
 סמ וליפא ןיא תשרה לע אוצמל רשפאש היגולונכטה

 רשאמ רתוי אל איה ןהב 6-[80זחוחָה-ה ,הזה םייתפשה
 (םיחתפמה תעדל)יד תאזכ הרשכהבו ,תיעוצקמ הרשכה

 םעפש ,וקיק .ותוא טולקי ךינחהש תופצלו רסמה תא ריבעהל

 תונקסמ קיסה ילוא וא) בחרתה ,יכוניחה שרגמב קר לעפ
 םויה .יקסעה רזגמל ויבאשמ רקיע תא בסהו (תוילכלכ

 יבאשממ ברמה תא וקיפה" :וקיק לש רתאב םיזירכמ
 ץיאהלו הרשכהה לע דוקשל שי וקיק יפל ."םכלש הרשכהה

 תויושע תויתרוסמ תוטיש" .עונצ ביצקתב ,הקופתה תא

 6-|607חוחָ-ה ןכלו ,"תויבקע אלו ,תויטיא ,תורקי תויהל

 .ןורתפה אוה העיצמ הרבחהש

 הלוז תיסחי ןכלו ,דבלב \\65 לע ,הטושפ תיתשת עיצמ וקיק
 ואידיוו וידוא בלשל םיסנמ תורחא תורבח .תינוכסחו
 הלוע ריחמהו ,ןהלש תויגולונכטה לס ךותל םיפסונ םילולכשו

 .היהש ומכ ראשנ הדימלה ךילהתש תורמל ,םאתהב

 םגו רפסה יתבב םג ,8-[60זחוחָר לש םיחוורה םילדומה
 היגולונכטה רשאכ וליפא .םיינוויכ-דח םה ,יקסעה רזגמ
 ידכ קר הז בורל ,דימלתל הרומ ןיב היצקארטניא תרשפאמ
 רומא אוהש המ תא טלק אוהש אדוול ,דימלתה תא קודבל
 ואידיו - תויגולונכטה תוסיפתה ,םירקמה לכ טעמכב .טולקל
 ריבעהל - תיסיסבה הרטמה תא תותרשמ ,לשמל ,ינוויכ-וד
 הסיפתה .ותוא טלק ןכא אוהש אדוולו ,דמולה לא עדיה תא

 םג ,6-| 60זחוחט לש םיחוורה םילדומה
 םה ,יקסעה רזגס םגו רפסה יתבב
 היגולונכטה רשאכ וליפא .םיינוויכ-דח
 הרוס ןיב היצקארטניא תרשפאמ
 תא קודבל ידכ קר הז בורל ,דימלתל
 אוהש המ תא טלק אוהש אדוול ,דיסלתה
 ,םירקסה לכב טעסכ .טולקל רומא
 ,ינוויכ-וד ואידיו - תויגולונכטה תוסיפתה
 - תיסיסבה הרטסה תא תותרשמ ,לשמל
 אדוולו ,דמולה לא עדיה תא ריבעהל
 תאזה הסיפתה .ותוא טלק ןכא אוהש
 השע סדלנודקסש הס ךוניחל השוע
 טנטסניא דוסיל תודיחי תרצוי איה :לכואל
 .לוזכו רהס הרבעהל תונתינש

 תרצוי איה :לכואל השע סדלנודקמש המ ךוניחל השוע תאזה

 <- = .לוזבו רהמ הרבעהל תונתינש טנטסניא דומיל תודיחי
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 איהש ךכב ןנער חור בשמ ןוסייד לש הרימאב שי תאז לכב לבא

 יקוושס בור .היגולונכטה לע םוקסב הדיסלה לע שגדה תא הסש

 ונתוא ענכשל םיסנמו ,הדיסלה ךילהת תא םיחינזמ 6-[80זחוח0-ה

 דוע ,בשחמ דוע אוה ונל שורדה עדיה ןיבל וניניב דסועש המ לכש
 .שאלפב השחמה דוע ,םדומ

= 

 6-|60זחוחָפ יאיבנ .ןורתי הזה טנטסניאה דומילב םיאורש שי
 תא םיפילחמ 560015 (כטז רפסה רבחמ ,ןמלרפ סיאול ומכ

 יפל .הנמזה יפל עדי לש לדומב יתרוסמה הדימלה לדומ
 לבקל ידכ רפסה תיבל אובנ אל וישכעמ ,תאזה הסיפתה

 לבקל ליבשב םידקוממ עדי יקפסל הנפנ אלא ,תיללכ הלכשה

 לכ םע לבא .ןותנ עגר לכב ונל שורדה יפיצפסה עדיה תא

 וניא ןיידע דימלתהש ןיבמ יתרוסמה רפסה תיב ,ויתוערגמ

 חתפל הסנמו ,ןותנ עגר לכב ול שורד יפיציפס עדי הזיא עדוי

 ותמועל 6-[00זחוחח-ה יקפס .תאז תושעל ותלוכי תא

 שוכרל רשפאש תכרפומה החנהב ןכומה ןמ תודיחי םיניכמ
 ןמ עדי שיגמש 6-[60זחוחַ לש לדומ .תאזה ךרדב תעד
 אוהש ךכב הרטמה תא איטחמ קר וניא הנמזה יפל ןכומה

 ךכב םג אלא ,םידמול תמאב ונחנא הבש ךרדה םאות ונניא

 .ול שורד המ עדוי רבכ ךינחהש חינמ אוהש

 תאזה תיתשתה תא רבחל ליכשנ םא קר
 ונתלוכיב היהי םיליעי הדימל יכילהתל
 חילצנ םע קר .הנממ תלעות קיפהל
 תויונסויסב ונלש םידיסלתה תא דייטל

 ורזעיש םיילכש םילכב ,תויאסצע הדיסל י

 ףיצסש עדיסה לילבב רדס תושעל םהל
 .ךוניחכ ליעי ילכ טנרטניאה הווהי ,םתוא י
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 תויגולונכט תעפשה םוחתב תטלוב תוישיא ,ןוסייד רתסא
 תשחרתמ הניא הדימל" :תרמוא ,ונייח לע טנרטניאה

 ךילהת לש םירקוח ."ךלש שארב תשחרתמ איה ,ןיילנוא-ב

 ונעטי םה .ןוסייד לש התעיבק םע ירמגל ומיכסי אל הדימלה

 ללחב אלא ,ונלש שארה קוידב הניא הדימלה תריזש

 ןיב ,תואיצמה ןיבל שארה ןיב שגפמב רצונה רדגומ-יתלבה

 ,םיטלוק ונחנאש שדחה עדימה ןיבל ונלש תיחכונה הנבהה

 תאז לכב לבא .ונלש םישוחה לכ ךרד אלא שארה ךרד קר אלו

 תא המש איהש ךכב ןנער חור בשמ ןוסייד לש הרימאב שי

 יקוושמ בור .היגולונכטה לע םוקמב הדימלה לע שגדה

 ענכשל םיסנמו ,הדימלה ךילהת תא םיחינזמ 6-|60זחוחפ-ה

 דוע אוה ונל שורדה עדיה ןיבל וניניב דמועש המ לכש ונתוא

 .שאלפב השחמה דוע ,םדומ דוע ,בשחמ

 םא ןוכנ רבדה .הדימלל תניוצמ תיתשת הווהמ טנרטניאה

 םימושייב קפתסנ םאו ,בר רמוחו םיינשדח םימושיי הב בלשנ

 תיסיסבה תמאה תא ןנסל לק אל .ראודהו בווה ןגכ םייתרוסמ

 ,םירטייריפוק לש תומזגומהו תוברה תוזרפהה ךותמ תאזה
 חיוורהל תולוכי ךוניח תוכרעמ .תאז תושעל דואמ יאדכ לבא

 לש ופוסב לבא .הדימלה ךילהתב טנרטניאה בולישמ הברה

 איה ןיא המצעל איהשכו ,תיתשת קר אוה טנרטניאה ,רבד

 תאזה תיתשתה תא רבחל ליכשנ םא קר .הדימל החיטבמ

 .הנממ תלעות קיפהל ונתלוכיב היהי םיליעי הדימל יכילהתל

 הדימל תויונמוימב ונלש םידימלתה תא דייצל חילצנ םע קר

 לילבב רדס תושעל םהל ורזעיש םיילכש םילכב ,תויאמצע

 םג .ךוניחב ליעי ילכ טנרטניאה הווהי ,םתוא ףיצמש עדימה

 תובורק םיתעל ךא ,הדימלל תניוצמ תיתשת הווהמ היירפסה

 ,הילא ךרדה תא אוצמל םיחילצמ םידימלת רשאכ וליפא ,ידמ

 לש התמשא וז ןיא .שממ לש הדימל הב תשחרתמ ןיא

 תיכוניח תכרעמ לש האצות יהוז .םינרפסה לש וא היירפסה

 ילכב רזעיהל דציכ םידימלת דמלל םיעצמא השידקמ הניאש

 עויס ותוא .דומלל דציכ דומלל םידימלתל תרזוע הניאש ,הזה

 לש ישארה דיקפתה תויהל ךירצ הדימל תויונמוימ תשיכרב

 םיבשחמל םישדקומה קנעה יביצקת דצל לבא .ךוניחה תכרעמ
 םיפסונ םינוילימו) רפס יתבב תיטנרטניא תרושקתלו

 אצמנב ןיא טעמכ (רוכמלו עיקשהל תוסנמ תויטרפ תורבחש

 םיבצקומה םינוילימה ןמ המכ .תאזה הרטמל םיביצקת

 םתוא םישידקמ ויה ול םיאלפ ללוחל םילוכי ויה היגולונכטל

 .דימלתה לצא תושדח הדימל יכרד חותיפל

 ,ותסנרפ בור תא ףקוזו ,וצרס בור תא שידקס רבחמה

 ןיא תאז לכבו .הדיסלב טנרטניאה בוליש לש תונויסנל

 אוה םא בשוי אוה וילעש ףנעה תא תורכל שייבתס אוה

 .םוריע ךלסהש האור
- 
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 י\\ החלצההש ןבוסכ בישהל רשפא ?בר םירוס
 % ,סרוקה לש תיגוגדפה תוכיאב היולת
 . ותלעפהב ,וינכת תסרב ,רורבה והנבמב
 2% תפרלו םידומילה תינכתל ותסאתהבו החונה
 יל "7% ידכ הלא לכב ןיא ,םלוא .םידיסלתה
 של אשונ םג .האלס הבושת קפסל
 פבל 75 ריבסס וניא םיסרוקה קוויש
 כ "ל תא ונלש הרקסב

 "79 8 לש תיסחיה ותחלצה
 : . "47 - ל  לכש רמאפ םיוסמ סרוק

 בל התואב םיקוושס ביבא יסרוק
 .הסצוע התואבו ךרד

 יושעה ףסונ םרוג לע דומעל אופא הסננ ,ונינפלש ןוידב

 ₪ ברקב טלקיהל בשקותמ סרוק לש ותחלצה יובינב ונל עייסל

 = .סרוקה תלעפהל םירומהמ שרדנה יונישה תדימ :םירומה

 תויוליעפו םיסרוק קפסל ידכ 1997 תנשב םקוה ביבא טרוא

 יכרדב יוניש דדועל ךכבו םיידוסי לע רפס יתבל טנרטניאב

 םיבשקותמ םיסרוק 30-כ וחתופ ,זאמ .הדימלהו הארוהה

 ,ארקמ ,תורפס ,הירוטסיה ,היגולונכטו עדמ :םיאשונ ןווגמב

 ולעפוה הלא םיסרוק .דועו תוחרזא ,הרבחה יעדמ ,תילגנא

 רפס תיב לכב רשאכ ,ץראה יבחרב רפס יתב 30-מ רתויב
 םימייקתמה םירועישב םהידימלת תא םיחנמ םיימוקמ םירומ

 .ביבא טרוא ילאוטריווה ס"היב להנמ אוה ןלפק ןתנוי
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 םידיקפתה ןס בל ,"םיינכפהמ" םיסרוק םינוש םילדומב הסנתה ביבא .םיבשחמה תותיכב

 י9-לע הזמ הז ולדבנש םיבשקותמ םיסרוק לש
 לש וחוכ תא םילטנמ ,ןאכ וניוצש :הלאה הדימה ינק
 תולבוקמ תורגסמ ורפל ידכ טנרטניאה ב
 יראיניל הנבמ תמועל ירלודומ סרוק הנבמ +
 תינכתו םידמולה תצובק ,םוקס ,ןמז לש סרוקב תוירושיקהו תוחיתפה תדימ +
 םירערעס םג ךכס האצותכו םידוסילה תא זכרמה ילאוטריווה הרומה תויזכרמ %

 התיכב הרומה תמועל טנרטניאב סרוקה
 םיסרוק .הרוסה לש יתרוסמה ודיקפת לע אשל
 רפסה תיב תוסרונב יוניש םיבייחסה הלא תמועל (תינמז-וב) תינורכניס תרושקת +

 תינורכניסא תרושקת

 יתשל םיבשקותמ םיסרוק גווסל םג רשפא
 םיסרוקו "םינרמש" םיסרוק ,תוירוגטק
 ."םיינכפהמ"

 המרופטלפכ רקיעב טנרטניאב םישמשמ "םיינרמש" םיסרוק

 םיבלתשמה ,הלא םיסרוק .עדימ לש דוביעו הרבעה ,רותיאל

 טנרטניאב םישמתשמ ,רפסה תיב תומרונב תיסחי תולקב
 :תוירקיע תורטמ המכל

 הצקה שמתשמל חתפמה ףוגה ןמ הדימל ירמוח תצפה +

 הדימל ירמוח לש דימתמ רופישו ןוכדע +

 םיינכדע ,םינווגמ ,םיבחרנ עדימ תורוקמ לוצינ +

 רקח תביבסכ םהב שומיש ףאו םייטנתואו

 וא םיבכרומ םיכילהת לש השחמהו תיפרג הגצה +

 םיטשפומ

 בשחמה םע תויצקארטניא תועצמאב תינתלעפ הדימל +

 סרוקב םירחא םיפתתשמ סע וא

 םידימלת ירצות םוסרפ +

 (םיט'צ) הדיעו תוחיש ,םימורופ תועצמאב ןוידו רוהרה %

 םיבשקותס םיסרוק גווסל םג רשפא
 "םינרסש" םיסרוק ,תוירוגטק יתשל
 "םיינרסש" םיסרוק ."םיינכפהס" םיסרוקו
 הסרופטלפכ רקיעב טנרטניאב םישסשמ
 .עדיס לש דוביעו הרבעה ,רותיאל

 םילצנמ ,ןאכ וניוצש םידיקפתה ןמ דבל ,"םיינכפהמ" םיסרוק
 ,ןמז לש תולבוקמ תורגסמ ץורפל ידכ טנרטניאה לש וחוכ תא

 םג ךכמ האצותכו םידומילה תינכתו םידמולה תצובק ,םוקמ
 הלא םיסרוק .הרומה לש יתרוסמה ודיקפת לע םירערעמ
 יישקב םילקתנ םה ןכלו רפסה תיב תומרונב יוניש םיבייחמה

 .הטילק

 היגולונבמ ָך]%) | 5

 .הטילק יישקב םילקתנ םה ןכלו

 ידכ טנרטניאה תביבסב םישמתשמ ,"םיינכפהמ" םיסרוק

 :תורטמ המכ םישגהל

 םישדח תועוצקמו םיאשונ תעצה %

 התיכל רבעמ םידמולה תצובק תבחרה %

 הדימלה ךילהתב םיפסונ םיחמומו םירומ ףותיש %

 םוקמהו ןמזה ילבכמ הדימלה רורחש 8

 הכרעהב תופולח בולישו הכרעהה יכרד יוניש 4

 דבלב םיגשיהב אלו הדימלה ךילהתב תודקמתמה

 תיבב תוגוהנה תויורידסה לע רבכ ועיבצה םינוש םירקוח

 רפסה תיב תוברת תא תונייפאמ הלא תויורידס .ירפסה
 .תולקב יונישל תונתינ ןה ןיאו ,תובר םינש הז יברעמה םלועב

 :תונמל רשפא תויורידסב

 התיכב דיחי הרומ +

 תרדגומ התיכל הרומ ךויש +

 תעדה םוחתב החמומכ שמשמה הרומ +

 התיכב הרומהידי-לע םידימלתה תכרעה +

 רועיש לש עובק ןמז ךשמו דעומ +
 רועיש לש עובק םוקמ +

 (םידימלת 35-40 לש התיכ) העובק תיתרבח תרגסמ +

 תימשרה םידומילה תינכתב רדגומ ןכות םוחת +

 תויורידסב םתושגנתה ללגבש איה ונלש תיזכרמה הרעשהה
 וטלקנ אל ביבאב "םינכפהמ"ה םיסרוקה לש םבור בור ,הלא
 .רפסה יתבב

 יתשל ביבא יסרוק וגווס תאזה הרעשהה תא קודבל ידכ

 ובשחנש םיסרוק 3-2 ורחבנ ,הירוגטק לכב .תוירוגטקה

 ורחבנ "םיינרמש" םיסרוק לש הירוגטקב .רתויב םיינייפואכ

 יעדמב תישימחה הדיחיה"ו 3"ןוכיתה ךילהת" ,:"היגולוקא"

 56חוסז 5סזספסה, 16 (:טוזטז6 0 !ח6 5וסס| סח0 !ח6 :לשמל הארו

 קזססוטח 0[ 6!ו0חָסַס |80, 197])
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 תמכסמה הלבט ןלהל .*"ןוכיתה חרזמה לש הקיטילופואיג"ו *"יצמוח םשג" ורחבנ "םיינכפהמ" םיסרוק לש הירוגטקב .י"הרבחה
 :ורחבנש םיסרוקה תונוכת תא

 טנרטניאב שומיש

 הצקה ישמתשמל הצפה

 תינתלעפ הדימל

 םירצות סוסרפ

 ןוידו רוהרה

 םישדח תועוצקמ/סיאשונ סודיס

 םידמולה תצובק תכחרה

 .סיפסונ סיחמומו סירומ ףותיש

 | סוקמה/ןמוה ילבכמ הדימלה רורחש

 | יעדמב 5 'חי

 חת"נשת םינשה ןיב םינושה םיסרוקל המשרהה תדימ ידי-לע הדדמנ רפסה יתבב "םיינכפהמ"הו "םיינרמש"ה םיסרוקה תטילק

 .א"סשת -

 א"סשת - ח"נשת :ביבאב םירבחנ םיסרוקל המשרה

 "םיינכפהמ"ה םיסרוקהש רורבב הארנ ,ונינפלש םינותנה ןמ
 םישמתשמה להק וליאו ,םייתנש לש תוליעפ ירחא וסרק

 ומס: / /סצוא.סזסו/טחו5 :האר +
 הוזסי / /ייחית6.5חטחה].6] 2.ג1/ זס]65/060 זסוח :האר 5
 תואכ:/ / םיעוא.סזס.ו|/ףסס 0 165 / ו 06% וז :האר <

 ---- 'צמוח םשג

 הקכ-טילופוא ג

 ה'גול:קא
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 .הנשל הנשמ לדגו ךלה "םיינרמש"ה םיסרוקב

 ,ינשדח דסומב םינושה םיסרוקה תטילק לע דומעל ידכ

 תרגסמב לעופה ינויסינ רפס תיבב המשרהה ינותנ וקדבנ

 :ביבא טרוא
>- 

 ל = םיעדמבו היגולוכמַ]?][?))



 ..רררר-רירוררור\-רר-רררררו\\-ררריררוררררריורירר ריו ..

 פק

 :ינשדח ס"בב ביבאב םירחבנ םיסרוקל המשרה

 א"סשת - ח"נשת

 היה "ינשדח"ה רפסה תיבש םשרתהל רשפא ,םינותנה ןמ

 ונא ןאכ םג ,םלוא .יונישה יבייחמ םיסרוקל תיסחי חותפ

 םיסרוק :רפסה יתב ללכב הטלבש העפות התואל םידע

 םיסרוקו םייתנש וא הנש לש ןויסינ ירחא ושטננ "םיינכפהמ"

 .תותיכ לש םילדגו םיכלוה םירפסמ וכשמ "םינרמש"

 טנרטניא ישלוגו חותיפ ישנא ברקב תרוקיב תעמשומ ,םיתעל

 תא םילצנמ םניא הלא "םיינרמש" םיסרוקש םיעבשומ

 לחוימה יונישל םיאיבמ םניאו טנרטניאב םולגה לאיצנטופה

 םינותנה ןמ םלואו ,רפסה-תיבב הדימלהו הארוהה יכרדב

 החלצה ייוכיס שי הלא םיסרוקל אקוודש הארנ ונינפלש

 ושענש תוקידבמ .םהמ םיילקידרה םיסרוקה ןמ רתוי םיהובג

 ןיחבהל רשפא ,התיכב הלא םיסרוק םיליעפמה םירומ םע
 הז ךילהת .םתארוה יכרדב לחש יתגרדה יוניש לש ךילהתב

 םירומ םע טנרטניאה תועצמאב הדובע יפד תפלחהב ןייפאתמ
 ,םידימלתה ןיבל הרומה ןיב תילטיגיד תרושקת ,םירחא

 רופישב תופתתשה ,תשרל תולטמו הדימל ירמוח תאלעה

 תיינבו םימורופב תופתתשה ,ביבאב םיסרוקה תבחרהבו

 .תובשקותמ תולטמ

 ."םיינכפהמ" םיסרוק תלעפהב םיינייפוא םיישק םג םיחוור
 ,רפס יתבב םירומ לש םהיתורעהמ הבכרוהש המישר הנהו
 :ביבא תלהנהו חותיפ ישנא ,םיילאוטריוו םירומ

 תרכומה םידומילה תינכתל סרוקה תמאתה-יא %

 אשונל תוצקומה תועשה תומכל סרוקה תמאתה-יא 4

 התיכב הרומה לש שדחה ודיקפת יבגל תוריהב-יא 4

 רפסה יתבב םירומה לש יהשלכ תושידא %

 םידימלת לש הדמתה-יא %

 ידיב הלא םיישקל בר לקשמ סוחייו - םיינכט םיישק 4

 התיכב םירומה

 ילאוטריווה הרומה לש לוכסת %

 תותיכ ןיב םינמז תוחול םואית - תויטסיגול תויעב 4

 םידיחי םיפתתשמו
 דיקפת אלממה ילאוטריווה הרומה לש ההובג תולע 4

 סרוקב יזכרמ

 היגולונבט ָץ13]%) | וס

 ששש"תש=- 0-2

 -+- יצמוח חשג

 -*-- ה7-טילופוא'ג

 היגול דא

 ןוכ:תה 'ת

 -5'חי'

 תחלצהש הדבועל סחיל רשפא וללה םיישקה בור תא

 תומרונבו תודמעב יתוהמ יונישב היולת "םיינכפהמ"ה םיסרוקה

 םיטלקנ "םינרמש" םיסרוק .רפסה תיב תוברת תא תונייפאמה

 .הז גוסמ יתכרעמ יוניש םיכירצמ םניאש ןוויכמ

 השעש הנחבהה תא הריכזמ םיסרוקה יגוס ןיב הנחבהה
 ינשה גוסה ןמ יוניש ןיבל ןושארה גוסה ןמ יוניש ןיב ןוסארס
 תא ןקתל ףאוש ןושארה גוסהמ יוניש .'ךוניחה תכרעמב
 :כ הלא םיוניש רידגמ ןוסארס .התוללכב תכרעמה

 6 6הסחח65 !חס[ וה סח6 שס סז םחסוהסז ז6ףטוז6 0

 66 וח ןפסישסז 6|סווסח5ה 5, 06 6 וח 5!ט0 ה[
 1606ת0₪ 160607-ס0ח חס וס

 טסזסח!-56סס| ז6|סווסח5ה וכ. ..חס טז סאס|וסווץ
 וחו6ח60 וס ס|וסז יחסו כפסק|6 50, 00 , !חוחא, סח [66|

 חסז סח! 05 וחסואוסטס| 06ווסחפ טז וח 6סחו סוחסוסח.

 אל ךא ,תכרעמב םיוסמ רבד רפשל הסנמ ינשה גוסהמ יוניש

 ,רפס תיבכ רפס תיבל סחייתמ וניא אוה .המצע תכרעמה תא

 .רפסה תיב תוברתב תוטלובה תונוכתל ונייהד

 .ינשה גוסהמ תומזויב היוור ךוניחה תכרעמ ,ןייצל רתומל

 תעדל ,םלוא .רתוי הברה םירידנ ןושארה גוסהמ םיוניש
 תומזויל ןיא ,תכרעמב םיידוסי םיוניש ילב ,"םירחאו ןוסארס
 ןיינעב םג הפי תאז הנקסמש ןכתיי .חילצהל בר יוכיס הלא
 תולקב תיסחי םיטלקנ "םיינרמש"ה םיסרוקה םנמא .ונינפלש
 ,ס"היבב יתוברתו יגוגדפ יוניש תארקל ריהז דעצ םיווהמו

 ילב הכישמ דקומ ושמשי םה יתמ דע :הלאשה תלאשנ םלוא

 תיב תויורידסבו הרומה דיקפתב תכל יקיחרמ םיוניש ולוחיש

 ₪ ?רפסה

 56ץוחסטז 8. 5סזספסה, ₪6ו5וווַח "דה (ע|וטזס סז ₪8 56וסס| :האר

 סח 6 ?זסט!6חו 0[ (-וסח 6" (!\סוש סז< סח [0ח00ח, 19%6)
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 ידב
 רנזור והירסש ,קדנופ דוד

 ךרד תא ןחוב הזב אבוסה רקחמה
 ירועיש תקידבל תכרעס לש הבוליש
 ידוסילל םיסרוקב ,/\60ב5588ח - טנרטניאה תועצמאב תיב
 םיסרוק \4 ףיקה רקחמה .הדוארב טרוא תללכסב הסדנה
 בולישב תוחלצהו םיישק ןחבו ,םיטנדוטס 66 ודסל םהבש
 .לגס ירכחו םיטנדוטס לש םתואר תדוקנמ תכרעסה
 הלעפוה םהב םיסרוקבש ךכ לע תורומ רקחסה תואצות
 רתוי םיברועמ םיטנדוטסה ויה תויתטישבו ףצרב תכרעמה

 ויב ירועש ת
 טנרטניאב

 רמוחה לש רתוי ההובג הנבהל ועיגה ,םידוסילה ךלהמב
 .סרוקה ךלהסב רתוי ההובג היצביטוס ילעב ויהו דסלנה

 עקר
 ילולסמב םיימדקאה םהידומיל תא םיליחתמה 0

 םידומילל לגתסהל ךרוצהמ עבונה לודג ישוק םיווח הסדנה

 םירבעומ הלא תודסומב םינתינה םיסרוקה תיברמ .םיימדקא

 הצרמהו ,םייביספ םיטנדוטסה םהב תואצרה לש הטישב

 לש םייעדמ םיגשומ תנבהב השענש בחר רקחמ .ליעפ

 הארוה השיגב התפצנש דואמ הדודר הנבה גיצמ םיטנדוטסה
 .דבלב ההובג הלכשהל תודסומ לש םתלחנ הניא וז העפות .וז

 הכרעההו הדימלה ,הארוהה יכרד םיינוכיתה רפסה יתבב םג

 תסנכה לע השקמ רבדה .םייטננימודה םה םייתרוסמה

 ןוויכ ,ההובג הלכשהל תודסומב דומילה יכרדב םייוניש

 ,ךילהת ךירצמ יונישה טנדוטסה לש וטבמ תדוקנמש

 תורכיה ןיא ,ההובג הלכשהל תודסומל םיעיגמה םיטנדוטסלש

 לגעמ םימילשמ ההובג הלכשהל תודסומש הרוק ךכ .ומע

 םיטנדוטסה לש הדימלה ךילהת ובש ,ןכל םדוק בר ןמז לחהש
 .ורקיעב יביספ ךילהת אוה

 ארוק לוקב ההובג הלכשהל הצעומה האצי יצחו הנשכ ינפל

 בולישל תידסומו תיצרא תוינידמ לש חותיפו ןונכתל

 ישוקה עקר לע .הארוהב טנרטניא תויגולונכט

 העצה הדוארב תללכמ השביג ליעל ראותש

 תמא ןמזב הארוה לש השיג לע הססבתהש

 תותיפב החנמ השיגכ (וצסצס< 6.0. 1999) ;ח

 ,קדנופ) הארוהב טנרטניא ובלשיש םיסרוקה

 תיתרוסמה הארוהל האוושהב .(2001 רנזור

 הליעפ הדימל לש ךילהת תדדועמ וז השיג

 טנרטניאה הווהמ הלא םיסרוקב .(3066, 1998)

 תוברועמ יבגל עדימ ףוסיאב הצרמל ינויח ילכ

 ירחא בוקעל ול רשפאמו סרוקב םיטנדוטסה

 .עובש ידמ םיטנדוטסה יגשיה

 הילע טלחוהש תיגוגדפה השיגה תא םשייל ידכ

 טלחוה ןושאר בלשב .תוביבס המכ ונחבנ

 תכרעמ איהש \\60/55ְחח תביבסב דקמתהל

 ,תיטנרטניא הביבסב תולטמ תקידבל תיטמוטוא

 תכרעמה .הנילורק ןופצ תטיסרבינואב החתופש

 תולטמ םע דדומתהל טנדוטסל תרשפאמ

 םיתעלו ,עובש ידמ רטסמסה ךרואל תונתינה

 .לאימרכ הדוארב טרוא תללכמב הארוהב טנרטניא בוליש טקיורפ זכר אוה קדנופ דוד ר"ד
 .לאימרכ הדוארב טרוא תללכמ אישנ אוה רגזור והירמש ר"ד

 ?הדימלה לע



 .תוביבס הסכ ונחבנ הילע טלחוהש תיגוגדפה השיגה תא םשייל ידכ
 תכרעמ איהש \\6ט55מח תביבסב דקסתהל טלחוה ןושאר בלשב
 החתופש ,תיטנרטניא הביבסב תולטס תקידבל תיטסוטוא
 דדוסתהל טנדוטסל תרשפאמ תכרעמה .הנילורק ןופצ תטיסרבינואב
 .רתוי ףא םיתעלו ,עובש ידס רטסמסה ךרואל תונתינה תולטס םע

 0 כב

 ותחמותהמע

 רומר

 םיבר םירקמבו ,דימ בושמ טנדוטסל תנתונ תכרעמה .רתוי ףא
 הצרמה .תויוגש תובושת ןקתלו בושל תופסונ תויונמדזה
 תולאשהמ תחא לכב םיטנדוטסה ינויצ תא דימ לבקמ

 בצמ תא תוהזל לוכי אוה תכרעמה תרזעב .תולטמב העיפוהש
 שי תכרעמב .דומילה יבלשמ דחא לכב םיטנדוטסהמ דחא לכ

 לע תללוכ הנומת לבקל הצרמל םירשפאמה םייטסיטטס םילכ

 םיטנדוטסה יישקב בשחתהב אבה רועישה תא ןיכהלו ,התיכה
 .תיבה ירועיש עוציב ןמזב

 םיסרוק ןווגמל ב"אשמ טקיורפ לש השדח השיג תסנכה

 הארוהב ףסונ ןוויכב תוחתפתה רשפאל הדעונ ,הללכמב

 תויטנוולר לע שגד םשוה וז הארוהב .תימדקאה הדימלבו

 היה לוכי אוה ובש ילכ וידיל לביק הצרמה .טנדוטסל הדימלה

 תרזעב .התיכב דומילה ךלהמל תולאשה תא םיאתהל

 םיטנדוטסה יעוציב לע עדימ לבקל רשפא \6סנָחִח-ה
 חותפל ושקבתה םיצרמה .רתוי ףא םיתעלו עובש לכ ךשמב

 ועיפוהש תיבה תולטמ לא תוסחייתהב רועישה תא

 ףסונ םיטנדוטסל .ולגתהש םיישקב ןודלו ,//6ס/נָחח-ב

 ןכל םדוק וב םיבייח ויה אלש ,תיב ירועיש תנכה לש סמוע
 קלחל גוהנ היה הלא םיסרוקב .דוסיה יסרוק תיברמב

 ,םיאלמ תונורתפ םע םיתעל ,םיליגרת תרבוח םיטנדוטסל

 התייה טנדוטסה תוירחא .םייפוס תונורתפ ףוריצב קר םיתעל

 ןורתפה םע ולש ןורתפה תא תוושהלו תולאשה לע תונעל

 וקיפה אלש ךכ לע וחוויד םיבר םיטנדוטס .תרבוחב עיפומה

 ושרדנ אל םיטנדוטסה וזמ הרתי .וז לוגרת ךרדמ תלעות

 םיטנדוטסה וכז אל השעמל .יעובש סיסב לע םיליגרת רותפל

 .תויעב ירתופכ םתדובע ךרד לע תיתטיש הרקבל

 רקחמה תורעשה
 רתוי ההובג תוברועמל םורגי סרוקה ךרואל ליעפ דומיל .1

 .רתוי בר ןיינע ררועיו דומילה ךלהמב םיטנדוטסה לש

 היצביטומה תאלעהל ליבוי תיטנרטניא הביבסב ליעפ דומיל .2

 .םיטנדוטס לצא
 תולטמה תשגהב םיטנדוטסה ינויצ ןיב יבויח םאתמ שי .3

 .םויסה ןחובבו עצמאה ןחובב םהינויצ ןיבל

 שרוד תבשקותמ תולטמ תקידבב הוולמה דומיל ךילהת .3

 תארקל םיצמאמ זוכיר םוקמב סרוקה ךרואל הליעפ הדימל

 ררועיו םיטנדוטסה לע רתוי הובג סמוע ליטמ ,תוניחב .4

 .ךכ לשב תודגנתה

 היגולונבט 1 2
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 יבגל תיבויח הדמע ולגי תכרעמב ובלתשיש לגסה ירבח .5

 .םירומכ תיעוצקמה םתוחתפתהל התמורת

 רקחסה תטיש

 השיג םע תיתומכ השיג תבלשמה השיגב עצובמ רקחמה

 הדימל לש ךילהת םויק םיחינמ םירקוחה .תינתוכיא

 לש הליעפ תוברועמ ידכ ךות עצובמה ,תיטסיביטקורטסוק

 .(₪066 1998) דומילה ךילהתב םיטנדוטסה

 רקחסה ילכ
 :הלאה םילכה ולעפוה רקחמה תולאש לע תונעל ידכ

 םיטנדוטסל הנבומ ןולאש .1

 םיצרמל ןולאש .2

 םיטנדוטס םע תונויאר .3
 םיצרמ םע תונויאר .4

 רקחמה תייסולכוא
 עברא הסדנהל הללכמ איה הדוארב טרוא תימדקאה הללכמה
 ,הקינורטקלא :תוקלחמ שמחב םיסדנהמ הרישכמה ,תיתנש
 טקיורפב .לוהינו-הישעתו תונוכמ ,םיבשחמ ,היגולונכטויב
 8 םהמ םינוש םיסרוק 13-ב ודמלש םיטנדוטס 676 ופתתשה
 הנושארה הנשב םידמלנש דוסי יסרוק

 רקחמה תואצות

 םיטנדוטסה תודסע

 תודמעב תונוש תומגמ לע תורומ הזב תואבומה תואצותה
 תולטמ תקידב הבלוש םהבש םיסרוקה ללכב םיטנדוטסה

 ןיב הבר תונוש תרכינ .\\659ףח-ה תועצמאב תבשחוממ
 קדוב םע הדובעה תא םיצרמה ומשיי הבש ךרדב םיסרוקה
 תולטמה קדובל וסחייש םיצרמ ויה .סרוקה ךלהמב תולטמה

 קדוב םע הדובעל וסחייתהש ויהו ,יפוסה ןויצב בר לקשמ

 תונוש .סונוב תלבק רשפאמה תושר ביכרמכ קר תולטמה

 םיסרוקב תכרעמל םיטנדוטסה תובוגתב הלבקתה המוד

 לאכ הזב תואבומה תואצותה לא סחייתהל שי ןכל םינושה

 םעפב םיסנתמה םיטנדוטסה תודמעב םיללכ םינוויכ

 םינוכיסה ,םייונישה ,םיישקה לע ,הז גוסמ תכרעמב הנושארה

 תודמע לש םוכיס .האיבמ הז גוסמ תוסנתהש תונורתיהו

 .םכינפלש םיפרגה ינשב עיפומ םיטנדוטסה



 םיטנדוטס לש תויתרוקיב תודמע

 םיטנדוטס רפסמ

 תונכט תזעב תונכט תיעב תעיסמ אל לבגוס בשמ הטג ססש

 הללכמב תכרעמב הדיחלר

 םיטנדוטס לש תויבויח תודמע
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 תנבהב תרזיע | תידימ הבוגתה חלצימ ןויער לקשמ רתוי תתל

 סרוקה תעייסח תולטחל

 לגסה ירבח תודסמע
 ופתתשהש לגסה ירבח ושקבתה רטסמסה םויס תארקל

 םידגיה 37 ויה ןולאשב .בושמ ןולאש אלמל טקיורפב

 וקלוח הלא םיטביה . טקיורפל םירושקה םינוש םיטביהב
 ירבח העשת .השענש םיטירפ חותינל םאתהב תוירוגטקל

 רשפאש ררבתה םהיתובושת חותינמ .ןולאשה לע ובישה לגס

 תוקהבומה תמר רשאכ ,תוצובק שולשל םיצרמה תא קלחל

 .ס<0.05 איה

 הארוהב טנרטניא בוליש ןיינעב לגסה ירבח לש תללוכ הדמע - 1 הלבט

 עצומס עצוסמ לגס ירבח רפסס | הצובקה ירבח תדמע
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 תיילעל רושק היה לגסה ירבח ברקב טלובה אצממה
 .תכרעמה הבלוש םהבש םיסרוקב םיטנדוטסה לש םתוברועמ

 לש השדח השיג תסנכה
 ןווגסל ב"אשמ טקיורפ
 הדעונ ,הללכסב םיסרוק
 ףסונ ןוויכב תוחתפתה רשפאל
 .תימדקאה הדיסלבו הארוהב
 לע שגד םשוה וז הארוהב
 .טנדוטסל הדיסלה תויטנוולר
 ובש ילכ וידיל לביק הצרמה
 תא םיאתהל היה לוכי אוה
 דומילה ךלהמל תולאשה
 60055ו0ַח-ה תרזעב .התיכב

 יעוציב לע עדיס לבקל רשפא
 עובש לכ ךשמב םיטנדוטסה
 .רתוי ףא םיתעלו

 :תא הרפיש תכרעמהש ךכ לע ועיבצה םיצרמה

 דמלנה רמוחה תנבה +

 סרוקב םיטנדוטסה וארהש ןיינעה 4
 סרוקב ליעפב קלח תחקל םיטנדוטסה תונכומ %

 תונקסמו ןויד
 תכרעמ לש הבוליש תעפשה תא ןוחבל ונפאש הז רקחמב

 ךילהת לע תיטנרטניא תיב ירועיש תקידב

 םיטנדוטס יניעב תספתנ איהש יפכ ,דומילה
 רקחמה .הדוארב טרוא תללכמב לגס ירבחו

 היגולונכט תסנכהב םיכורכה םיישק ריהבה

 תונורתי םדצלו ,דומילה ךילהתל השדח

 .דומילה ךילהתב םירופישו

 ינעבותו ףוצר הדימל ךילהת תשרוד תכרעמה

 שחרתהש הדימלה ךילהתל האוושהב רתוי

 םיטנדוטסה םיסחייתמ םיבר םירקמב .תיתרוסמה הארוהב

 2 תומישמ תכרעמכ הסדנהה ידומילב םיסרוקה תינכתל

 ו | םיעדמבו היגזכונכמַ]7]?))



 ןויצ תלבק אוה גשיהה םליבשב .םילושכמ לולסמל המודב

 םיסרוקב .דמלנה רמוחה לש הקימעמ הנבה אקווד ואלו ,רבוע

 תולטמ 8-12 לע תונעל םהילע היה תכרעמה הבלוש םהבש

 םיטנדוטסה תיברמ וריכה הזה ישוקה לומ .רטסמס ךלהמב

 רופישלו סרוקב דמלנה רמוחה תנבהל תכרעמה תמורתב

 המורתב ךמותה אצממ והז .סרוקב תוברועמהו ןיינעה

 86%חפז 61. |. 1999, 0066) הליעפ תוברועמ לש תיבויחה

 .יתועמשמ הדימל ךילהתל (8

 תרוקיב לביק םיטנדוטסה תובושתל תכרעמה לש בושמה

 הניא תכרעמהש םיטנדוטסה ונעט דחא דצמ .דחאכ הכימתו

 שי םא .יפוסה ןורתפה לא תסחייתמ אלא ,קפסמ בושמ תנתונ
 .וילע העיבצמ הניא תכרעמה ,טנדוטסה לש ןורתפה ךרדב םגפ

 תינדי הקידבל תכרעמה תקידב תא םיטנדוטסה םיוושמ ןאכ

 .תיב ירועיש לש תרדוסמ

 ןיינעב םיטנדוטסה ןיבל לגסה ירבח תודמע ןיב הריתס הרכינ

 תיברמ .םהיניב תורכיההו רשקה רופישל תכרעמה תמורת

 םע רשקה רופישב םהל העייס תכרעמהש וחוויד לגסה ירבח
 וז הדמע .הדימלב םיישק ירחא בוקעל םתלוכיו םיטנדוטסה

 ועיבצה אל םיטנדוטסה .םיטנדוטסה תדמעל הריתסב תדמוע

 תא וריבעהש םיצרמה ןיבל םניבש רשקב שממ לש רופיש לע

 דמלל ופיסוהש םיצרמ תמועל טנרטניאה יבלושמ םיסרוקה

 הדבועהמ הארנכ תעבונ וז הריתס .תיתרוסמה הטישב

 ינפל םיטנדוטסה םע םהלש םהירשק תא וושה םיצרמהש

 םיטנדוטסה וליאו ,וירחאלו תולטמה קדובב שומישה

 ךילהתל האוושהב רתוי ינעבותו ףוצר הדיסל ךילהת תשרוד תכרעסה

 םיסחייתס םיבר םירקסב .תיתרוססה הארוהב שחרתהש הדיסלה

 תוסישס תכרעסכ הסדנהה ידוסילב םיסרוקה תינכתל םיטנדוטסה

 ואלו ,רבוע ןויצ תלבק אוה גשיהה םליבשב .םילושכס לולססל הסודב

 .דמלנה רסוחה לש הקיסעמ הנבה אקווד

 היגולונבט י1?]]) 4



 ןיבל לגסה ירבח תודסע ןיב הריתס הרכינ
 תכרעמה תמורת ןיינעב םיטנדוטסה

 תיברמ .םהיניב תורכיההו רשקה רופישל

 םהל העייס תכרעסהש וחוויד לגסה ירבח

 םתלוכיו םיטנדוטסה םע רשקה רופישב
 וז הדסע .הדימלב םיישק ירחא בוקעל
 .םיטנדוטסה תדסעל הריתסב תדסוע

 וחילצה םהבש םיסרוק המכ וניהיז רקחמב

 תועיבש תמרל עיגהל לגסה ירבחו םיטנדוטסה

 תואצותמ .םירחא םיסרוק תמועל ,ההובג ןוצר
 תולטמה קדוב בולישב החלצההש הלוע רקחמה

 לש תיגוגדפה ךרדב הרושק התייה יטנרטניאה
 םיטנדוטסה ונתנ רתוי םיבוט םיבושמ .ותלעפה

 :ודיפקהש לגס ירבחל

 תוחפל ,ףיצר ןפואב תולטמה קדוב תא ליעפהל .1

 עובשב םעפ
 המכ הלטמה תא שיגהל םיטנדוטסל ורשפא .2

 ושענש תואיגש לע בושמ ןתמ ךות םימעפ
 ה 8 80 ב 8 ב בוב 8 נא ב

 לש דומיל יכילהת דצל יכ הארנ .םינוש םיצרמ ןיב וושה

 תוינשדח תושיג םע תורכיהה תא קימעהל ךרוצ שי תכרעמה

 ךילהתב הצרמה תושרל הדימעמ תכרעמהש עדיה בוליש לש

 .(וצסצס, 2000) )הד לש השיגל המודב ,הדימלה

 תודמע ןיבו םיטנדוטסה תודמע ןיב המאתה לש הבר הדימ

 תוברועמל תכרעמה לש המורתה ןיינעב התלגתה לגסה

 לע תכרעמל שיש תיבויחה העפשהלו סרוקב םיטנדוטסה

 דחא הנקב הלוע הז אצממ .דומילה רמוח לש הנבהה תדימ

 רקחמה תרעשה םע

 לש היצביטומב רופיש ןיינעב תמייק תפסונ המכסה .1

 רקחמ תרעשה תא םאותש רבד ,דומלל םיטנדוטסה

 עקשוהש ברה ץמאמה ןמ עבונ הז רופישש חינהל שי .2

 ואבש תוברועמהו הנבהה רופישבו תיבה ירועישל הנעמב

 .ויתובקעב

 תכרעמה תמורתב תקסועה ,תישימחה רקחמה תרעשה

 תיקלח הכימתל קר התכז ,םירומכ לגסה ירבח תוחתפתהל

 היה תכרעמה תמורתב יזכרמה ביכרמה .לגסה ירבח לש

 הדימל יכרוצל בשחמה תא לצנל םירומה לש םתלוכיב

 םתוחתפתה לע התעפשהל רשאב ךא .םהלש םיישיא

 לגסה ירבח תדמע התייה הארוהה ירושיכ וא תיעוצקמה

 לגס ירבח לש תיעוצקמה תוחתפתהה ךילהת .רתויב הנותמ

 .הנש םירשעמ רתוי םתיברמ לצא ךשמנו ךשוממ ךילהת אוה

 תולטמ תכרעמ םע הדובעב תוסנתההש תורמל ,ןכלו

 ךשמב תינעבותו תיבויח תוסנתה םרובעב התייה תבשקותמ

 לע תרכינ הדימב העיפשמכ םהיניעב תספתנ איה ןיא,הנש

 .תיעוצקמה םתוחתפתה

 היפרגוילביב

 רמוחה תא וקזיחש תויטנוולר תולאש רוחבל .3
 רועישה תארקל ןיכמ רמוח וא רועישב דמלנה

 אבה
 ךלהמב תיבה ירועיש עוציבב ולגתהש םיישקל סחייתהל .4

 האצרהה
 .סרוקה ןויצב םלוה לקשמ תיבה ירועיש עוציבל תתל .5

 תודסע ןיב הסאתה לש הבר הדימ
 לגסה תודסע ןיבו םיטנדוטסה
 תכרעמה לש המורתה ןיינעב התלגתה
 סרוקב םיטנדוטסה תוברועסל
 לע תכרעמל שיש תיבויחה העפשהלו
 .דוסילה רסוח לש הנבהה תדימ

 השדח תיטנרטניא תכרעמ תסנכה לש ךילהת ןחב רקחמה

 ךורכ הז ךילהת .הסדנהל הללכמב תיב ירועיש תניחבל

 ,םיטנדוטסה דצמ ןהו לגסה ירבח דצמ ןה םיצמאמ תעקשהב

 הארוהה ךילהת רופישל תויונמדזה ובוחב ןמוט אוה ךא

 םיסרוקבו דוסי יסרוקב רתוי ברועמל טנדוטסה תכיפהו

 ,ב"סשת םידומילה תנשב .(ז3066, 1998) הללכמב םימדקתמ

 םושיי יכ םינימאמ ונא .םיטנדוטס 1800-כ טקיורפה ףיקי

 ןמ דחא לכב רתוי דקוממ רקחמ עוציבו ,הז רקחמ תונקסמ

 תויבויח תומגמב ץייסלו ףיסוהל ולכוי ,ודמלייש םיסרוקה

 8 .העמשוהש תרוקיבה תא ןתמלו ,רקחמב ולגתהש

 .20 - 17 'מע :34 ,םיעדמבו היגולונכטב םינויע .)ט5ז וח !וחס 068 - תמא ןמזב הארוה .(2001) 'ש ,רנזור ,'ד ,קדנופ

 866 =, 86זח000, | , פטזתופוסה, =, סו, , 6106 ₪, ספוט ,.)  סוסה \., סח 556% ). (1999]. 6056 500 0 !ח6 קח
 6סחוקסהפהז 0 סח :חוףזסו60 טזז6ט!טחו . ?ע565 00601:סה 56560768, ,גחחסז%סה )סטזחס] 0[ 1,565 5טקס!טחוסח]. 67/7]:פק 4.

 הס, ₪., [1998) . !חוסזססואס =חססטסחחסהו +. דוס0/ווסחס] /א\6ה005: ג 5וא-!הסטפסח0-5וט06הו 5טזע6/ 0[ 66חסח 65 1651 000 (סז הוז טוס
 ןכח/פו65 6סטזפ65. /גחוז\ססח .סטזחס] 0[ 1/5, 1(66):. 4.

 זצסצס%, (2.א\., ?םווסזפסח, =.7., (2סצזוח, /ג.0. [2000) )טפו וה וס דמתה: 8160 61 סה אווה 6 1 סו
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 לואש-םש הרואנ
 שצצשצש.התספסזס.6סהו

 םיידסס-תלש םיילאו שרי ץמלושב קור דומיל*
 ,רועישל תננוכתמ ,רוחאסו םינפלס ,ילש רטוואה לע רסולכ ,יסצע לע תלכתסס ינא" ==

 דימלתהו תלדה תחתפנ עתפל .דבוע ואדיווה םא תקדוב ,ריקה לע הנומת תרשייס שש"
 .(..םיסעפ ידמ רתוי ילאסשה חה לע חלש הארנכ) הרעסב הדעב סנכנ ןוועארה

 לכ ידבל יתיהש וב ללחה רשאכ תושגרתהה הלודג הסכ .הפ דבל אל רבכ ינא ,הסיעפ יתרסחה
 תונורדסמהו םיממודה תוריקה .םידיסלתה תויומדב אלסתמ ,התיכה םלוא תא תונבל ידכ הלילה

 ,הז תא הזשוגפל םה םג םישגרתמ ךא טעמ םילבלובסה םיטנדוטסה ישחרו ,םייח ולביק םיקירה ן
 ןמיס ,םולשל וידי תא עינמ ידצלש טובורה .ךסמב ט"צה ללח תא םיאלממ 1

 4 שקמה לע תפחול ינא .השקבב טקש .הלאש וזיאב וילא הנפ רבכ והשיסש ן
 לש "ליחתמ רועישה .השקבב טקש ,הז עגרל תידעלב רוביד תוכז יל הנקמש ו

 שומישה תובחרתה םע ,ךכ רחא םינש רשע .רודומוק יבשחמ דממ-תלת תומלוע רקחל םייניב םוכיס אוה הז רמאמ

 תומלוע ןהב ,תופסונ תויגולונכט ועיפוה ,טנרטניאב הנשב תכרוע ינאש קוחרמ דומיל יכרוצל םיילאוטריו |

 תומלועל קשממ וקפיסש רנרוו-םייט לש 6 דממ-תלת תומלוע המכ יתינב וז תרגסמב .הנורחאה

 םימודה תונורקע םע ךא ,תוריוצמ תויומד םע םיידממ-וד םע םתוא יתיסינו ,םינוש םינכתבו תונוש תויגולונכטב |

 םיטקייבוא תריציו רטווא תריחב תלוכי ,דממ-תלת תומלועל .תיכוניח היגולונכטל זכרמבו ביבא-לת תטיסרבינואב ידימלת 1

 .ט'צב םיפתתשמה ידי לע תידומיל היצקארטניאב תונורתי תאצומ ינא ,הז בלשב רבכ 1
 תויוצמה טסקטו ואדיו תוכרעמ לע ,דממ-תלת תומלועב 1

 וא הרקי) ההובג היגולונכטב רבודמ אל .שומישב םויכ |

 תויוושכע תויגולונכט לש היצליפמוקב אלא ,(תינדיתע ]

 דסמ-תלת תומלוע לש תויגולונכט .םלוע תסיפתב רבודמ - הזמ רתויו ,תונימזו "

 לש הסיפת לע תוססובמ
 םלועה לדוס רשאכ ו - םלוכ םע דחי ,םש תויהל ,

 ,ועסתשמה לש בשחמה לע ןקתוס היתונורתיו היגולונכטה לע
 . םישגפמל היצטניירוא םע דממ-תלת תייגולונכטב רבודמ

 ו

 רשא ,יזכרס תרשמ להונמ ךא םיבצועמה םיילאוטריו דממ-תלת תומלוע רמולכ ,םייתליהק

 ,םלועה תונוכת תא "עדויו ריכמ" - רטווא שי םיחכונה לכל םהבש ,דמלנה רועישל םאתהב
 ו וו ודו / ובש יביטרגטניא םלועו ,םתוא גציימה ידממ-תלת יומיד

 ,וכותבש םיטקייבואה ידיקפת .רועישה שחרתמ םשו ,הרומה םע םידימלתה םישגפנ
 םינושה םישסתשמסה תואשרה

 .םהיניב תרושקתה יעצמאו לש הסיפת לע תוססובמ דממ-תלת תומלוע לש תויגולונכט

 לש בשחמה לע ןקתומ םלועה לדומ רשאכ ,6!וסח!/56ז
 תא "עדויו ריכמ" רשא ,יזכרמ תרשמ להונמ ךא ,שמתשמה
 תואשרה ,וכותבש םיטקייבואה ידיקפת ,םלועה תונוכת

 |סאאטח םה הז םוחתב םיירקיעה םינקחשה םויכ .םהיניב תרושקתה יעצמאו םינושה םישמתשמה
 תונש תליחתמ !כח0 צשסז!65 לש הדלות) 06!ואסושסז|05-ו

 תועיצמו \א\| לע תוססובמה תויגולונכט ןה הלא .(םיעשתה םלוע ,סמליפ-סקול תרבחב הזכ םלוע חתופ 1985-ב רבכ

 םישמתשמל ןהו תומלועה יחתפמל ןה םייתודידי םיקשממ לש המרופטלפ לע םיקחשמ שרגמכ שמישו 4481741 ארקנש

 "סבולג"ב תיאנותיע ,תשרה תובות יאשונב א"ת תטסרבינואב הצרמ ,(94) "ילטיגיד ןמור" תופוס - לואש-םש הרואנ

 .\צצצצש.חפסזס.6סחו - (ילארש'ה םידליה ןואיזומ ,ןמטוג םוחנ ןואיזומ ,ןפג ביבא) םירתא הנוב ,"ץראה"בו

 היגולונבמ ך1%]]) | 6



 רועיש תעשב ךססה הנבמ
 רשקהו ,םיטנמלא המכס בכרוס
 .בטיה ןרכנוססו קזח םהיניב
 תולכתסהב ,ךכ םושמ
 םיקשסמ לש תינויצולובא
 דוסיללו ללכב הידסיטלומל
 תוארל רשפא ,טרפב קוחרמ
 ילאוטריו םלועב תוחכונ דציכ
 תא תקפסס ידסס-תלת
 .רתויב הסלשה היצקארטניאה

 ו6ו/-בו סט!6זוסז(5 ונבנ תואמגודב םירכזנה תומלועה) .םהב
 .(הלאה תויגולונכטה יתש תא םימשיימה םיתרש -

 רשקהו ,םיטנמלא המכמ בכרומ רועיש תעשב ךסמה הנבמ

 תולכתסהב ,ךכ םושמ .בטיה ןרכנוסמו קזח םהיניב

 קוחרמ דומיללו ללכב הידמיטלומל םיקשממ לש תינויצולובא

 ילאוטריו םלועב תוחכונ דציכ תוארל רשפא ,טרפב

 וקלחב .רתויב המלשה היצקארטניאה תא תקפסמ ידממ-תלת

 ,וב תוחכונה תויומדה ןבומכו ,םלועה גצומ ךסמה לש דחאה

 העונתה הז רוזאב .ןהלש םירטוואה תועצמאב תוגצוימ

 לוכי ףתתשמה לש וטבמו ,םיצחה וא רבכעה תרזעב תעצבתמ

 תא םג האריש רמולכ ,ישילש ףוגב וא ,ןושאר ףוגב תויהל

 םה םג הז רוזאב םיצפחה .תויומדה ראש ןיב ומצע

 ביגהל וא עצבל ,םייביטקא תויהל םילוכי ,דממ-תלתב

 תעצבתמ ךסמה לש ןותחתה וקלחב .שמתשמה תולועפל

 םג םשו (םידימלתו הרומ) םיחכונה ןיב תילאוטסקט תרושקת

 המישר שי הז רוזאב .תויטובורה תויומדה לא רשקה עצבתמ

 תואשרה תתלו התוא להנל תלוכיו ,םלועב םיחכונה לכ לש

 ילגרסו תועדוה רוזא יוצמ ךסמה לש ןוילעה וקלחב .םאתהב

 - הוולנ רמוח גצומ ובו 4זא\| קלח יוצמ ינמיה רוזאבו ,ןוויכ

 ,הלא לכ לש בולישה .'וכו ואדיו ,שאלפ ,היצמינא ,טסקט

 דומיל תביבס קפסמ ,ךסמה לש םינושה םיקלחה ןיב רשקהו

 .רתויב הרישע

 תרושקתל םינוש םיקשממ לע תינויצולובא תולכתסהב

 וז תיארנ ,טרפב תוידומיל תוליהקו ללכב תוילאוטריו תוליהק

 תובר תויגולונכט .היד הלשב אל םא םג ,רתויב המלשה

 ט'צ - םהינימל קוחרמ ךוניחה ימזימ תא תושמשמ

 םלוכב ...דועו הידמיטלומ ,ואדיו ,ןויד תוצובק ,ילאוטסקט
 ןיב רושיקו תונוש עדימ תוסיפ ןיב ןורכניסל ןויסינ השענ
 לש היווח תונקהל ןויסינ השענ םלוכב ,םידימלתהו הרומה



 - ה

 ,8סצסאס ארקנה דסממ-תלת םלועב שגפמ
 ביבא-לת 'נואב עונלוקל גוחה ידיסלתל

 יפד םיגצומ ךסמה לש הז דצב
 וא [145ח תוגצמ ,וזא\
 וא ,רועישה ךלהמ יפ לע ,ואדיו

 רוזאמ ועבנש תויוליעפ יפ לע
 .דממ-תלתב תושחרתהה

 תוגצמ ,חזא\| יפד םיגצומ ךסמה לש הז קלחב

 רסמ םהל חולשל ,עגרכ םלועב םיאצמנה לכ תא תוארל יפ לע וא ,רועישה ךלהמ יפ לע ,ואדיו וא 5

 .םיטובורה םע חיש-ודה להנתמ םג ןאכמ .ירוביצ וא יאשח | .דממ-תלתב תושחרתהה רוזאמ ועבנש תויוליעפ

 (םירחאה תונולחה ןובשח לע לודגל לוכיש) ךסמה לש ירקיעה וקלחב
 לעמ םהיתומשו םידימלתה לש םירטווא .ידממ-תלתה םלועה אצמנ
 םיחישה תרידש רוחאמ ,עצמאב בצועמ רטווא םע הרומה ,םשאר
 םירושיק םיטנדוטסה ופיסוה םש ,הארשהה תכירב דצבו ,םירמזמה
 .ךסמה לש ינמיה וקלחב עגרכ תיארנ ןהמ תחא ,תשרב תונמא תוריציל

 יוניש ,העונת ילגרס |

 ,רטווא יוניש ,המלצמ .
 תועונתו תועבה 7" :

 םירועישה תמישר
 םימייקתמה םירחאה +
 וא .םינוש תומלועב 7

 תומרגלט ,ןיפולחל :

 האשרה ילעב םישמשממ

4 
 רשפא ןאכ .ט'צ תחיש תמייקתמ ךסמה לש הז קלחב

 ורמשיי םא קר חלצי קוחרמ ךוניחש החנה ךותמ ,"םש תויהל"

 .םמצע ןיבל םידימלת ןיבו םידימלתו םירומ ןיב ןילמוגה יסחי

 ט'צ לש המרמ תחתפתמ םיקשממה לש היצולובאה

 /םיינורכניס ,םינוש ואדיו ימושייל ,אל וא ימינונא ,ילאוטסקט

 םירטוואב שומיש .םיפתתשמ יבר םגו םיינורכניס-א

 היצזילנוסרפה תויורשפא תא ומע איבה םיידממ-תלת /וד

 תא ורפיש םינוש הידמיטלומ ישומישו ,תוישיאה תיינבו

 דנואס תונכות .רועישה ךלהמב תוגצמ בלשל תלוכיה

 המ ,ףתושמ הדובע חול ,תואצרהו תוחיש בותינ תורשפאמ

 םיפתתשמה לש תלוכיה תא ףיסוה י/חוו6סססזס ארקנש
 .תויצלופינמ םהב ךורעלו םייפארג םינותנ יתימא ןמזב גיצהל

 ךא ,הלאה תולוכיה לכ לע רמוש דממ-תלת תומלוע קשממ

 םע ,הרומה םע ,םיפתתשמה לש היצקארטניאה תא איבמ
 .השדח המר ידכל - םלועב םיבר םיטנמלא םע ,םהירבח

 ,תחא הנועבו תעב םינוש םידברב תעצבתמ היצקארטניאה

 קר אל םידימלתה ולכוי ,רתויב הובגה דבורב .תואשרה יפ לעו

 תופצל ,םיטובור םע חחושל ,םיצפח ליעפהל ,םלועב בובסל

 ט'צב המכוח ירבד עימשהל וא םהירבחל שוחלל ,תגצמב

 תויהל .ומצע םלועה תיינבב ףתתשהל םג אלא - ףתושמה

 .םלוכ םע דחי .םש

 םירועישהו תוסלועה רואית
 :םימוד םיטקיורפ לע תודבוע םלועב תורופס תוצובק

 היגולונבט ץ)?]]?) 8

 תוהז יאשונב רקיעב םיקסוע ססקט ןוטסוי תטיסרבינואב

 'גלוק ןודנול תטיסרבינואבו ,(תיתרבח /תינימ / תישיא)

 םיילרטאית תומלוע םושייו םירטווא יגוציי אשונב םירקוח

 רמאמה ךשמהב ריכזא תודובעה לש ןתצק תא .םיילופיטו

 םירקחמ רדעהב ךא ,תומלוע תיינבב םילוקישה קרפב

 תא יתלחתה ,קוחרמ ךוניחל םיילאוטריו תומלוע םניינעש

 יתינבש תומלועה רואית הנה .קלח ףדמ תיחכונה יתדובע
 :םהב יתרבעהש םירועישהו

 סרוק תרגסמב רועיש ,עונלוקל גוחה ,ביבא-לת 'נוא .

 "היזיוולטהו עונלוקה לע טנרטניאה תעפשה" ילאירטסמס

 םלוע) סטזפפ\/ספ|\05 יתרשב 85צסואס םלועב ךרענ רועישה

 םיקלח השולש םלועב .(רועישה יכרוצל יתמאתהש ינושאר

 .םירבסה םע םיטלש ודצלו חותפ לכיה - תוסנכתהה רוזא -

 רשא םיציצע תרידש םע םיידי בחר םלוא - ישארה םלואה

 .רחא טרס לש לוק-ספ העימלשמ םהמ דחא לכ לע הקלקה

 םיצבקתמ ונא הביבס - הארשהה תכירב םג תאצמנ םלואב

 םישקבתמ םיטנדוטסה .תשרב תיביטקארטניא תונמאב םינדו

 ,הכירבל רושיקה תא דימצהלו ןייל-ןוא תונמא תוריצי שפחל

 לש ינמיה דצב הגיצמ הכירבה לע הקלקה ןותנ עגר לכבש ךכ

 קלחה .(...הווא'ג ,שאלפ) תונמאה תריצי התוא תא ךסמה

 שי ראשה ןיבו ,דצב הניגה חטשב אצמנ םלועה לש ישילשה

 ףועל םיטנדוטסה לע .הובג דיפל ןכו ,היווירט קחשמ וב
 ,ימינונא ןולאש אלמל ידכ ,דיפלה שא לע קילקהלו הלעמ
 .רועישהמ םתומשרתה יבגל



 תא איבמ ךא ,הלאה תולוכיה לכ לע רסוש דממ-תלת תוסלוע קשסמ
 םיטנסלא םע ,םהירכח םע ,הרוסה םע ,םיפתתשמה לש היצקארטניאה
 םינוש םידברב תעצבתס היצקארטניאה .השדח הסר ידכל - םלועב םיבר
 םידיסלתה ולכוי ,רתויב הובגה דבורכ .תואשרה יפ לעו ,תחא הנועבו תעב
 תופצל ,םיטובור םע חחושל ,םיצפח ליעפהל ,םלועב בובסל קר אל
 אלא - ףתושמה ט'צב הסכוח ירבד עיסשהל וא םהירבחל שוחלל ,תגטמב
 .םלוכ םע דחי .םש תויהל .ומצע םלועה תיינכב ףתתשהל םג

 ו וו יו

 סרוקה לש 150 ךותמ) םידימלת 32 ופתתשה הז רועישב

 םיבר םידימלתש ןוויכמ ,תויגולונכט ויה תויעבה רקיע .(ולוכ

 .תויונמאל רפסה תיב לש הדבעמה תרש ךרד רבחתהל וסינ

 םלועב תואצמתהה ,הכרדהו הנכה רועיש ףא לע ,ןכ ומכ

 םידימלתה .רועישה לש ןמזה ברמ תא ולזג ,וב העונתהו

 תויצקארטניאב הלועפ ופתיש ,הריבכ הייווח לע וחווד

 ימינונאה רקסבו (ןויצל 'קנ ולביק הרומתבו) תונושה

 םינויד .ילאוטריווה םורופב תוירקיע תולאשב ןודל וכישמהו

 תועפשהו גרובייסמ ,םינווגמ םיאשונ ביבס ובסנ הלא

 םידעותמ םהו ,רצויהו הפוצה תוהז תלאש דעו תוילרטאית

 .דרפנ רמאמב

 רועיש ,(ינש ראות) םוגרתל הדועת ידומיל ,ביבא-לת 'נוא .₪

 "תיעבט הפשו בשחוממ םוגרת" ילאירטסמס סרוק תרגסמב

 .(תשרה תוברת לע אצומ 'קנ ,הנדסו הירואת)

 םידימלתה רפסמ ךא ,85/0אס םלוע ותואב םייקתה רועישה

 םושמ ילוא .הסונמ רתוי תצק יתייה רבכ ינאו ,דבלב 12 היה

 ,םלואב העונתו תואצמתהל דואמ רהמ ולגרתה םידימלתה ךכ

 רשאכ ,ןכ ומכ .רתוי הנהמו רתוי הנבומ היה רועישה

 תיינבב תמיוסמ הדימב ףתתשהל ןוצר ועיבה םיטנדוטסה

 תא תונשל ולכי םהו ,האשרה םהל יתקנעה ,ומצע םלועה

 םהלשמ םיקניל ףיסוהל ןכו ,הסינכה לכיהב הקיסומה

 לש םירמוחמ תינבנה המירעה תשוחת .הדשב םינבא תמירעל

 .המישרמ התיה םמצע םיטנדוטסה

 לכל םיהז ויה ,ול םדקש הזב םג ומכ ,הז רועישב םירטוואה

 היה ילש רטוואה ךא ,(הבקנ וא רכזל הנוש רטווא) םידימלה

 .םינויפאו םיטרפ לעבו הנוש

 יחתפמו םירומ תצובק ,תיכוניח היגולונכטל זכומ .3

 תשרה תובות לע תואצוה תודס תרגסמב ,הארוה תויגולונכט
 .םיקשממ בוציעו
 םלועב םייקתהו "תונמאה ךרד ך"נתה תארוה"ב קסע רועישה

 השולש ויה דומילה םחתמל .4\8א%0ַא תייגולונכטב ו

 םג ואצמנ הבש תירוביצ הריז - שגפמה רוזא .םיקלח

 תונומת תויולת ויה ובו ,התיכה ןורדסמ .םיינוציח םירקבמ

 דצב הלעפוה הנומת לכ לע הקלקהב ,ך"נתה םלועמ תונמא

 התוא יפ לע תמיוסמ תיתונמא היצקארטניא ךסמה לש ינמיה

 ואדיו ךסמ היה ןורדסמה לש ופוסב .תיסאלקה הריציה

 קלחה .הז אשונב רמאמ בתכש רפוס םע ןויאיר ןירקהש

 רמגב "ונצפק" וילאו ,ופי רוזאב ,התיכל ץוחמ היה ישילשה

 תא רפיסו איבנה הנוי לש טובור ונל הכיח םש .רועישה

 ץפק םשו ,םיה תפש לא וירחא ונלוכ תא ךילוה ףאו ורופיס

 .רועישה רמג לע עידוהו ןתיוולה ונילומ

 היצקארטניאה תא תוושהלו תווחל ושקבתה םיפתתשמה

 ןולשכ היה הז רועיש .רועישה ךלהמב וגצוהש תונושה תומרב

 םלוכש ןוויכמ ,םיפתתשמה ןיב בר לוכסתל םרגו יגולונכט

 .סמועב דמע אלש ,דחא תרש ךרד ורבחתה

 שארמ רחב טנדוטס לכ ,םינווגמ ויה הז רועישב םירטוואה

 .|6ח+-ב תאצמנה םירטווא תיירלגמ ,ותוא גצייש רטווא

 םיפתתשמהמ דחא לכ ידי לע התשענ וז הלועפש ןוויכמ

 הביהרמה השוחתה תא תווחל תוחפל ונלוכי ,יונפה ונמזב

 .התיכה םלוא לא םיפתתשמה תויומד תועיגמ רשאכ

 תואשרהה תייצפוא תא ןיגורסל ליעפהל יתיסינ הז רועישב

 ידיב הלע אל סמועהו לובלבה סושמ ךא ,ט'צב רובידל

 .הנבומ רועיש תוחנהל

 םע ,תינקירמאה הסרובב רחסמה תפצר תא המדמה םלוע .4
 םיטובור הז םלועב .םיבר םייטמרופניאו םייכוניח םיטנמלא
 תיקלח המרל יסנניפ חיש וד םילהנמ רשא ,רתוי םימכחותמ

 .דממ-תלתה תונורתיב שומיש ךות יסנניפ עדימ םיגיצמו
 םע הלועפ ףותישל חמשא) רועיש וב יתיחנה אל ןיידע

 .(להנימל תוטלוקפמ םייכוניח םימרוג
>- 
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 תולאשו תונקסס - ידוסיל םלוע תיינכב םילוקיש

 ידוסילה םלועה לש ותוהסו ויפוא 4
 םילוקיש םיפתתשמ הארוהל דממ-תלת םלוע תיינבב
 רתויב תיתועמשמהו הנושארה הנתבאה ךא ,םיבר םירטמרפו

 וא תירנ'ג הביבס היהת וז םאה ?םלועה לש ויפוא המ איה

 ,תיסאלק התיכ לש הנבמ תויהל הלוכי תירנ'ג הביבס ?תידועיי

 תונומתב ופצי ,םירקבמה תויומד ובבסי ובש ,ןורדסמ וא םלוא

 הקלקהל םיטקייבואבו ואדיו יעטקב ,תוריקה לע תויולתה

 הבצועש הביבס איה תידועיי הביבס .תונוש תויוליעפלו

 םייניבה ימי חורב בוציע לשמל ,םיוסמ רועיש ךרוצל דחוימב

 םלוא וא הימיכ תדבעמ לש יפואב בוציע ,הירוטסיה רועישל

 .האלה ןכו הקיסומ רועישל הניגנ ילכ םע םיטרצנוק

 ,הקמועל היגולונכטה תא םילצנמ ונא תידועיי הביבס תיינבב

 יתנכתמו יבצעמ לש ,ןבומכ הבר העקשה תשרוד וז ךא |

 תונביהל הלוכי תאז תמועל תירנ'ג הביבס .דממ-תלת |

 לעו תוילנויצקנופה לע שגד תמיש ךות ,םימייק םיטקייבואמ ן

 לוז הזכש חותיפ .ידממ-תלתה בחרמב םינושה םיטנמלאה

 תא הנשמ הרומה .םיבר םירועישב שומיש וב השענו ,רתוי

 תויוליעפה תא הנשמ ,תוריקה לע תויולתה תונומתה |

 הביבסה תא םיאתמ ךכבו ,םיטקייבוא לע הקלקהב תועצבתמה ן

 תלעב איה תירנ'ג הביבס םג ,רצקה ינויסינמ .רועישה ינכתל ו

 .קוחרמ דומילל םיבר תונורתי |

 הארוהל דסמ-תלת םלוע תיינבב
 םירטסרפו םילוקיש םיפתתשמ
 הנושארה הנחבאה ךא ,םיבר
 המס איה רתויב תיתועסשסהו
 היהת וז םאה ?םלועה לש ויפוא
 ?תידועיי וא תירנ'ג הביבס

 ,ןמזב עסמ לש תינוימד תילעמ תויהל הלוכי תידועי /תירנ'ג

 םיאשונה תאו תופוקתה תא ןנכתל לוכי הרומ לכ הבש
 הפוקתמ רבעמה יאנת תא ןכו ,ולש םירועישב םידמלנה
 .תאזכש ןמז תנוכמב רבעמה תא םיוולמה םיטקפאהו הפוקתל

 תויהל הלוכי איה םימיוסמ םידועייל ךא ,תיסאלק התיכ וז ןיא

 .רתויב םייביטקפא םינפואב תרזחוממ

 ן
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 טווינו העונת +

 םיצחה תרזעב םלועב העונתה תעצבתמ תומייקה תויגולונכטב

 היגולונבמ ך17]]) 7

 המידק ,הלאמשו הנימי זוזל רשפא .רבכעה תועצמאב וא
 תושגרתהה תא ראתל השק) הטמלו הלעמל םגו ,הרוחאו

 ונחנא רשאכ דרפינש םידימלתל יתעצה רשאכ ,רועישה ףוסב

 םשו םיננעה לא ונפע ,םשארב ינאו םידימלתה לכ .םימשב
 תונוש תויעב שי .(רועישה לש םוכיסה תולימ תא יתרסמ
 היגולונכטב תובושת ןתצקל ,ידממ-תלת םלועב העונתב

 ץפחב תושגנתה לש בצמב תושעל המ ,לשמל ומכ ,תיסיסבה

 .רחא ףתתשמ לש רטוואב וא

 ףוסב תושגרתהה תא ראתל השק
 םידיסלתל יתעצה רשאכ ,רועישה

 לכ .םיסשב ונחנא רשאכ דרפינש
 לא ונפע ,םשארב ינאו םידיסלתה

 תוליס תא יתרסס םשו םיננעה

 .רועישה לש םוכיסה

 ןמז שרדנש ררבתמ ,וב טווינו חטשב תואצמתהה יבגל

 ,ינושארה יוסינב יתנבה ךכ ,יד וב ןיא דחא רועיש .לגתסהל
 לודגה וקלחב עעונתהלו טוונל םידמול םידימלתה בורש ןוויכמ

 ,טווינב הרזעל םינוש תונורתפ שי ךא .ןושארה שגפמה לש

 תואצות ידיב ןיא ןיידע ךא ,יתיסינ הלאה תונורתפה ןמ םיבר
 טווינ תויורשפא יתפסוה .רתוי םינוכנה תונורתפה םהמ יבגל

 תוברקתהל םימרוגה םיקוחר םימצע לע הקלקה תרזעב

 םע םלועה ךותב םיצצש םיפוקש םיטלש תרזעב ,תידיימ

 תוציחל תופמ תרזעב ,םהילע הקלקהב םימלענו תוארוה

 םירשפאמש הלילג יטירפת וא ךסמה לש ינמיה דצב תועיפומה

 .וילא תידיימ הציפקו םיוסמ רוזאב הריחב

 םיטובור ,םידיסלת ,הרוס - םירוצי יגוס השולש +
 השולש ומייקתיש םיאתמ ,יתיסינש הז ןיממ ידומיל םלועב

 לכ .תויטובור תויומד ,םידימלתה ,הרומה - "םירוצי" יגוס

 .תומדל ידממ-תלת גוציי רמולכ ,רטווא רוחבל לוכי דחא

 ,הלאכ תומלועב םירטווא לש תדבכנ הירלג קזחתל לבוקמ

 םמצעל רוחבל ט'צב ףתתשהלו רקבל םיעיגמה םישנאל תתלו

 םלועבש אלא .םהל ידוחיי דחא בצעל וליפא וא ,רטווא

 שי הרומלשכ תונורתי תויהל םילוכי ,ינויסינ יפ לע ,ידומיל

 ,הבקנ וא רכז לש רטווא םילבקמ םידימלתה ךא ,ידוחיי רטווא
 לעמ דימת עיפומ םייוניכ וא םמש) דחא ותוא םלוכל

 יללכה רטוואה תא בצעל יניעב ףידע ,הזכ הרקמב .(רטוואה

 םיטנדוטס רתויש ידכ ,םיקיודמ םינויפיא תוחפש המכ םע הזה



 תונמאה יניעב ך"נת רועישל דממ-תלת םלועב שגפמ

 לש ןושארה וקלח רחאל .תיכוניח היגולונכטל זכרמב
 ונשגפו ופיל ונרבע ,תירנ'ג הביבסב להנתהש רועישה

 .(תידועייה הביבסל אמגוד) איבנה הנוי תא
-> 

 ,תאז תמועל .התיא/ותיא תוהדזהל תולקב ולכוי
 תונוש תולועפ תועצבמ רשא ,תויטובור תויומד
 ויהיש ףידע ,תילמינימ החיש תלוכי תולעבו ,םלועב

 .רשפאה לככ בר טוריפב תונייפואמ

 הרומה גוציי ןיב תאזה הדרפהב ךרוצ שי םאה
 לש טוריפה תדימ יבגל השיגה הנוכנ םאה ?וידימלתל
 ךא ,יתולאשל םיקוזיח ?הלאה םיגוצייה ןמ דחא לכ

 'פורפ לש וירבדמ תלבקמ ינא ,תורמגומ תובושת אל
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 ןיבל םניב ,םידיסלתל הרומה ןיב תרושקת +
 םיטובור ןיבל םניבו םסצע
 לש ויפוא לע ססובמ םידימלתל הרומה ןיב תרושקתה גוס

 .םיפתתשמה ןמ דחא לכל ונתינש תואשרהה לע ןכו םלועה

 םלוכל חותפ ןפואב ,דימת תמייק תילאוטסקט ט'צ תרושקת

 .דימלתל דימלת ןיב ט'צ תרשפאמש השיחלה תביתב וא

 ןפואב החיש להנל לוכי אוהש ךכ ,תופסונ תויוכז הרומל

 .ותריחב יפ לע רובידה תושר תא תתלו תחקל רמולכ ,החנומ

 אלש םיטסקט רמולכ ,תומרגלט חולשל הרומה לוכי ,ןכ ומכ

 .םידימלתה תוביתב וראשיי אלא ט'צה תביתב ומלעיי

 המב ןיידע יל רורב אל ךא ,דנואסב תרושקת ףיסוהל רשפא

 ןמ רשייה זתנוסמ דנואס ירשפא .תעדה תחסה וא/ו ,ותמורת

 וא האצרהה יכרוצל) שארמ טלקומ דנואס וא ,טסקטה

 המודב יתימא ןמזב דנואס וא/ו (םלועב םיטקייבואו תויומד

 .ןופלט תחישל

 ,ט'צה תועצמאב קר אל םירחא םישמתשמ םע רשקתל ןתינ

 תוימלצ שי תווחמה לגרסב .ףוג תווחמ תועצמאב םג אלא

 [ ב

 וה

 ןכ ,([8/6) תוארתהל ,[(כז60/וחַח) הכרב :ףוג תווחמ לש (סח)

 .(466ווסח) הביח תווחמו (כסח69) דוקיר ,(!צס) אל ,(+65)

 תווהלו תמיוסמ המרב רשקתל תולוכי תויטובורה תויומדה

 ך"נת רועישב ,לשמל .ידומילה םלועב אצמנה הרומל קוזיח

 ורופיס תא רפסמו ומצעב איבנה הנוי עיפומ ,תונמאה יניעב

 לש רחסמה תפצר תא המדמה יסנניפ םלועבו ,(לוקב)

 לע בר עדימ קפסל לוכיש ןעדי רקורב טובור עיפומ ,הסרובה

 .(טסקטב) יתימא ןמזב תוינמה יכרעו הסרובה

 עדיס גוציי +

 עדימ גוציי יבגל תולאשה תא ןאכ ראתלמ העיריה הרצק

 אצמנש רפס םא ,לשמל ןיינעמ .םיילאוטריווה תומלועב

 לוחכ ילאוטסקט קנילמ רתוי יביטקרטא דממ-תלת תיירפסב

 רתוי ןמז תנוכמב עסמ םא קודבל ןיינעמ .רוחש יבג לע
 דממ-תלתב יסנניפ עדימ םאו ,הליגר [11/\| תלילגמ יביטקפא

 .םיידממ-וד םיירפסמ םיפארגמו תואלבטמ רתוי בוט ריבסמ

 םלועה תיינבב םידיפסלתה תופתתשה +
 <- םידימלתה םילוכי ,תומדקתמ תואשרה יפ לע ,רומאכ

 0 ו נ  נ/נ/ ו-7

 םאה ?וידיסלתל הרוסה גוציי ןיב תאזה הדרפהב ךרוצ שי םאה
 ?הלאה םיגוצייה ןס דחא לכ לש טוריפה תדיס יבגל השיגה הנוכנ
 וירבדס תלבקס ינא ,תורסגומ תובושת אל ךא ,יתולאשל םיקוזיח
 00405 - טקיורפה רואיתב ,ט0-ס רטיילס לס 'פורפ לש
 ות 65 1.00 6/1656 06 / עז זס 6015 סוס 0
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 דואמ תוליעפ וז .םלועה תיינבב יביטקא ןפואב ףתתשהל

 לע םיטקייבוא תוירפס לש הבורמ הנכה תשרוד ךא ,תלמגתמ

 תימס ידנא לש ורקחמ תא ןייצל שי .רועישה אשונ יפ

 לש סרהה רצי תא הליג דציכ ,!61-ב היפרגואיגל הקלחמהמ

 .היינב תואשרה םהל ןתנשכ ,וידימלת

 דוסילב תויקחשמ ,ס6חסזחסח66-כ הארוה 4
 יבגל ןוטסוי תטיסרבינואבב תלבוקמה הירואתל סחייתא םא

 רפיק הילו'ג לש הרמאמל ןכו ,ססז!סזחוסח66-ו תוהז תולאש

 לכוא ,זצצ לז קא\בוא6 = 465 א א א\6 )ג -מ

 הרומל תונמדזהה תנתינ ידממ-תלת ילאוטריו םלועבש רמול

 (רועישב תוליבומ תויומדל םיעגרל םיכפוהה םידימלתל םגו)

 .תאזה הסיפתה תא םשייל

 ,דומיל יעצמאכ תויקחשמ לש הסיפתל סחייתא םא ,ליבקמב

 הנאידניא תטיסרבינואמ רדיינש דרודא לש ורמאמב

 לכוא ,םירחאו 5וחוט!סווסה חס 620
 .יביטמיטלואה םיקחשמה שרגמ והזש ןייצל

 ההובגה המרב היצקארטניאו םידיקפת יקחשמ

 תויורשפאב תוסנתהל םירשפאמ רתויב

 יונבמה ,!אל55 א ארקנה דממ-תלת םלועב שגפמ

 ,תיאקירמאה הסרובה לש רחסמה תפצרל היצלומיסב

 םירוזיא םג ,רחסמה ךילהת דבלמ םיפסונ םיטנמלא ובו

 ןפואב רשקתמ רשא טובורל בל ומיש .םיירוטסיה
 תומד אוה םג הווהמו םישמתשמה םע יטנגילטניא
 .תדמלמ תיכוניח

- 

 חפסזס.6סחו ידי לע ונבנ הלא תונומתב תומלועה לכ +

 תומלועב תוסנתהו םירועישה תרבעה ךרוצל

 תרבעהל תוינפ לבקל חמשא .םיידממ-תלת םיילאוטריו

 .רקחמה ךשמהו תפסונ תוסנתה םשל הלאכ םירועיש

 םוכיס

 יתדמל ,םירועישה תרבעה תעבו ,תומלועה תיינב ידכ ךות

 יתוא תוניינעמה תולאשה תמישר תא יתכרעו םיבר םיחקל

 לש היגולונכטה יפוא תאפמ ,ןושאר חקל .תוסנתהה ךשמהל

 דחא םוקממ הלאכ תומלוע תוסנל םכל לא ,טניילק/תרש

 תרושקת תכרעמ לע םיסימעמ םיטנדוטסה לכ זא יכ ,זכורמ

 יתימאה יוסינה .סמוע תויעב ללגב עקתיהל םילולעו תיזכרמ

 םגו ,םהלש הדובעה םוקמב וא תיבב םידימלת םע ןכא אוה

 .ותיבמ םלועה תא ץירמ הרומה

 יפוא הזכ רועישל תוושל דציכ איה תפסונ תיזכרמ הלאש

 ךרוצל ופסאתי םידימלתהש ךכ ותוא להנל רמולכ ,הנבומ

 םידעוימה רועישה יקלחב קר ישפוח ןפואב ובבסיו שגפמה

 .ךכל

 רתוי ההובג היצקארטניא תגרד לעב קשממ והזש קפס יל ןיא

 םע תיביטרגטניא תידומיל הביבס הווהמה ,ונל םירכומה ןמ

 .וב רוקחלו ךישמהל יתנווכבו ,וניליג אל ןיידעש תוחטבה

 תרבעה תעבו ,תוסלועה תיינב ידכ ךות .וללה תויכונחה
 יתכרעו םיבר םיחקל יתדסל ,םירועישה
 יתוא תוניינעסה תולאשה תסישר תא

 .תוסנתהה ךשמהל |

 היגולונבט ָ)]])) 22 4
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 0 ינש הסחנ

 62 2 , 5 / ו / ּ
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₪- 4 : 

 ((:ר םימלומ םה ?יכוניח רתא םיחתפסה הלא םימלוח המ לע |:
 8 ואבצטי םה :םתיב תא רתאב וארי םישסתשסהש ךכ לע :

 ו - | !רקביו רתאה ירעש לע |:
 ךשמב ,םהינוסהב וב :

 2 לכב ,םוי לכ ,הנשה לכ |;
 >; ,רתאב הניפ לכבו העש |:
 : הנעיו םיאתי רתאהש :

 רו .םהיכרוצל קוידב |

 : : תקימל ןונב תל תושצמ ?הימפסאב פ"ומולח וא *פ"ומולח הלא םאה
 4 : ב העברא ךשמב ונבקע אשונה תא קודבל ידכ
 , : תורו ל תוליעפה רחא (2001 ילוי-לירפא) םישדוח
 : : טנרטניא תססובמ הדימל תביבסב תשחרתמה
 : - "העבהו ןושל עוצקמ רדח -טניירוא" =
 / בקעמה .סשוצ.סזס.ו//ח0500 התבותכש
 71 ב ,םיששדוחה תעברא ךלה סב .ויביכרלו רתאל הסינכ לכ תמשורה הנכות תועצמאב עצבתה

 1 1 רתאל ישדוחה תוסינכה ףקיה

 , % 2 ףקיהו עצוסמב 2??? היה רתאב ורקבי םישמתשמה - ו 'סמ םולח
 . .-22 5 .עצוממב 9ו היה יסויה תוסינכה םהינומהב
 ; ונלש םיחתפסה םילוכי םאה היה רתאל ישדוחה תוסינכה ףקיה ,םישדוחה תעברא ךלהמב

 | שה : ל יל םאה .עצוממב 91 היה ימויה תוסינכה ףקיהו עצוממב 7
 + 4 : .אל ןיידע ?החונמב ןוש לאיצנטופ .אל ןיידע ?החונמב ןושיל ונלש םיחתפמה םילוכי

 7; רתאב םישמתשמה לאיצנטופ םתיברמו וניוצש םירפסמהמ הברהב לודג רתאב םישמתשמה
 :4 ג וניוצש םירפססהס הברהב לודג ,הנש לכבש ריכזהל קר) רתאב תובקע וריאשה אל ןיידע

 / 01 -. : י ל וו : הלא תאו תורגבה תניחבל שגינ םידימלת לש םלש ןותנש

 - 2 וריאשה אל ןיידע םתיברמו ךירצ וניא הז ןותנ לבא .(םירומ לש הלודג הצובק הוולמ

 . 7: .רתאב תובקע תוגהנתהה יסופד דומילש ןויכ םיחתפמה לש םהידי תא תופרל
 %.-"? : ידיב עייסל לוכי (ךשמהב הארנש יפכ) םישמתשמה לש
 . 8 : ב .,,75:995797%: 7:33: :%::::.וי ,הז םולח םישגהל םיחתפמה

 |( יד םשרנ ובש שדוחה וליאו ,(תוסינכ 4626) - 1
 - 2001 ילוי שדוח היה רתויב ךומנה תוסינכה רפסמ

 = שמ .(תוסינכ 1405) = לכב רתאב ורקבי םישסתשמה - 2 'סמ םולח
 2% הנשה תוסי

 % 1 תדימ תא בטיה תפקשמה הנומת םיארמ םינותנה ינוי שדוח היה רתויב ברה תוסינכה רפסמ םשרנ ובש שדוחה

 אש < פ"ומולח = פ"ומ + םולח* .טרוא ,פ"ומל זכרמב בושקת תוניירוא טקיורפ שאר איה ינש המחנ
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 בטיה תפקשמה הנוסת םיארס םינותנה
 :רתאב םישמתשמל שיש ךרוצה תדימ תא
 ךא םידוסילה תפוקתב וב םישמתשמס םה
 הכוססה הפוקתב אוה שוסישה רקיע
 .תורגבה תניחבל

 ,,,,,,', "72 7 "ץ 7 8יץ"י(ץ/י("

 תפוקתב וב םישמתשמ םה :רתאב םישמתשמל שיש ךרוצה

 תניחבל הכומסה הפוקתב אוה שומישה רקיע ךא םידומילה

 םישדוח העברא ךשמב תוליעפה רחא ונבקעש רחאמ .תורגבה

 תואדווב טעמכ רמול רשפא לבא האלמ הניא הנומתה ,דבלב

 םידומילה תנועב ליעפ רמולכ ,"יתנוע" רתא אוה רתאהש

 םישמתשמה תאיצי םע תדרוי וב תוליעפה תמרו תוניחבהו

 הפנע תוליעפ לע םולחל ךישמהל ונילע םאה .ץיקה תשפוחל

 טסוגוא שדוחבש םיעדוי ונא ,ונמצע הלשנ אל הבה ?הנשה לכ

 םג .רתאב אלו םיב םישלוג ונלש םישמתשמה תיברמ ,טהולה

 .ונייד ,םישדוח הרשע ךשמב תיתועמשמ תוליעפ

 םוי לכב רתאב ורקבי םישסתשמה - 3 'סס םולח
 עובשה תוסיס
 םג ךכ ,ינשו ןושאר םויב רתאל םיעיגמ ונלש םישמתשמה

 הדירי היהתש ונרבס - תבשו ישישבו .ישימח יעיבר ,ישילשב

 םידימלתו םירומ) ונלש םישמתשמה ,ונתעתפהל .תוליעפב

 יפכ ,עובשה ףוסב םג םידומילמ םיתבוש םניא ,(דחאכ

 ישיש םימיב םתוליעפש ןוכנ .ןלהלש םישרתב תוארל רשפאש

 תוליעפה יזוחא ןיידע ךא לוחה ימימ טעמב הכומנ תבשו
 .ןויצל םייואר עובשה ףוסב

 טי ריכ

 13% תבע ול% ןועאר

 ווא רעוע %

 ו% 4

 13% יציבר

 16% 'נש

 ופ% ישילש

 לכב רתאב ורקבי םישסתשמה - 4 'סס םולח
 הססיה תועשמ העש

 וב תשלגו" קוספה הפ םייקתמש רמאנ םא תמאל אטחנ אל

 םישמתשמ לש תוסינכו הממיה לכ ליעפ רתאה ."הלילו םמוו

 היגולונבט ]??) 2

 23:46 ומכ "תורזומ" תועשב (דחאכ םידימלתו םירומ)

 אל םיאשונש םידימלת ונאצמ וליפאו .תורידנ ןניא 0:35-ו

 רתאל וסנכנ םהו םהיניעמ הניש ורידה העבהו ןושלב םירורב

 דחוימב ןיינעמש המ .5:47-בו 4:47-ב תולאש לואשל ידכ

 ץוחמש תועשב תשחרתמ רתאב תוליעפה רקיעש אוה

 תועשב 37% תמועל 63%) תירפס תיבה תוליעפה תרגסמל

 םתיבב תשחרתמ תוליעפה רקיעש אופא חינהל ריבסו (רקבה

 .רפסה תיבב אלו םישמתשמה לש

 | רתאב תוליפפס תמש

 37% רקב 25% הליל

 21% ברצ

 17% םירהצ רחא

 הניפ לכב ורקבי םישסתשמה - 5 'סמ םולח
 רתאב

 םתוא גווסל רשפאש םינוש םיגוסמ םיביכר ליכמ רתאה

 תא םינייצמ םיירגוסב םירפסמה) .תוירקיע תוצובק עבראל

 ףדה ךותמ ,הלא םיביכרל שדוחל עצוממה תוסינכה רפסמ

 :(רתאה לש ישארה

 לוגרתו דומיל ,הארוה תורטמל עדימו םינחבמ ,תויוליעפ -

(1100) 

 ,(* 754) (םירושיק) םירתא סקדניא - הרשעה -

 (45) היפרגוילביב

 הרזע ןויד תצובק ,(192) םירומ ןויד תצובק - תרושקת -

 (* 243) תוניחב תארקלו תיב ירועישב

 (206) - (םירצות םוסרפ) העבהל המב -

 שיש רחאמ הלא םינותנל תוריהזב סחייתהל ארוקה לע*)

 לש ישארה ףדה ךרד אלש םג ןוידה תוצובקלו סקדניאל השיג

 ונרפס אלש םישמתשמ וסנכנ רתאלש אופא ןכתיי .רתאה

 .(תיללכה המגמה תא תוארל טלחהב רשפא תאז םעו םתוא

 םהו רתאב ביכר ףא לע וחספ אל םישמתשמהש םיאור ונא

 דומיל תויוליעפל היה רתויב ברה שוקיבה .םלוכב ורקיב

 הנכהב םיקסועה םירתאלו תורגבה תוניחב תארקל לוגרתו

 המשרנ םיביכרה רתי לכב םג לבא ,תורגבה תניחב תארקל

 לע םינוע םהש ךכ לע דיעמש המ תלטובמ אל תוליעפ

 .םידימלתהו םירומה :דעיה להק לש םיכרצה



 ?פ"וסולחה ומסשגתה םאה
 םישמתשמהש אוה וניניע דגנל רייטצמה תוליעפה סופד

 םיצפוק ,הנשה לכ ךשמב טעמכ וחתפל םירחוש רתאב

 םיסנכנו םיציצמ ,הממיב העש לכב ,עובשב םוי לכב רוקיבל

 אל ןיידע יכ םא תדדועמ םיפתתשמה תומכ .רתאב הניפ לכל

 .תומולחב ומכ

 .םבור - ?פ"ומולחה ומשגתה םאה

 ?החלצהה תא ףוקזל רשפא המ תוכזל

 .תונמוזמ םיתעל ןכדעתמו ןנערתמ רתאה - שדח

 .ב"טחל םגו ע"טח ידימלתל ,םירומל םגו םידימלתל םיאתמ אוה - םלוכל
 ו

 .הבוגת תועש 24 םומיסקמ ךותב םילבקמ ,השקבו הלאש לכ לע - תוריהמ
 ו

 ₪ .הניחב תארקל לוגרתל ,הרשעהל,דומילל :הרטמ לכלו ןומה וב שי - תויוליעפ

 ]ה ₪

 היה רתויב ברה שוקיבה
 תארקל לוגרתו דוסיל תויוליעפל
 םירתאלו תורגבה תוניחב

 תניחב תארקל הנכהב םיקסועה
 רתי לכב םג לבא ,תורגבה
 אל תוליעפ הסשרנ םיביכרה
 ךכ לע דיעסש הס תלטובמ
 לש םיכרצה לע םינוע םהש
 .םידיסלתהו םירוסה :דעיה להק

 רייוייוויויוויוויוווווווויווויויויויייט%

 ,,"ת  תּתּת0%(3..].,,22.% \%.וווווייוווווויררוויוויווויווווווווויווווווו

 .,.,,,,,,,,,3,,,30,ו37 300000, 7559 רויוווווווווווו
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 :-ש הידוק הלפפש זו

 אה 007 תורפס -
 3 רון: ט600 0

 לש ותכיפה איה תילטיגידה תוברתה תחירפ לש רתויב תוניינעסה תועפותה תחא

 .תוברת רצויל ,תוברת ךרוצס בחרה להקה

 לא םלועה לכ תא האיבה רשאכ ילבולגה רפכה תכפהמ תא הליחתה היזיוולטה

 ונתוא ךפה טנרטניאה .ונלש יטרפה ןולסה ךות
 ,ונל םירדשמש הס לכ תא םילבקמ ,םייביספמ
 .עדיסה תרבעה ךילהתס קלחל
 לגעמ תא ביחרה טנרטניאה ,תורפסה םוחתב
 םיסחיה תכרעסב םיפתושל ונלוכ תא ךפהו םירצויה
 .ארוקל בתוכה ןיב תידוחייה
 ,בתוכה טועיסה לש תיתרוססה הקולחה םוקמב
 םיבתוכל וכפה םישלוגה ,ארוקה בחרה להקהו
 .דחאכ םיארוקלו

 הלחתהה
 םירתאב התיה תשרב תירוקמה תירבעה הריציה תישאר

 םסרפל תורשפא םירצויל ןתנ טנרטניאה .םיבתוכ לש םייטרפ

 םיהובגה םינוירטירקב תודמוע ןניא ןה םא םג ,םהיתוריצי תא

 םיכורכה ץמאמהו החריטה לכ ילבמו ,רואל תואצוהה לש

 םמשב והדזה םייטרפה םירתאב םיבתוכה בור .רפס תאצוהב

 םישלוגל השיגהו תישפוחה המבה תא ולצינ טושפו ,אלמה

 .תשרה םהל הקינעהש

 להק ינפב םהירעש תא הלאה םירתאה וחתפ ,1997 תנשב
 ורתא דצל חתפ ,בירי לש הריגמה רתאמ ,טובח בירי .םישלוגה

 חולשל םישלוגה תא ןימזה ןולא ןנורו ,הזורפורפ רתא תא

 םיבתוכה לכ טעמכ .861006 השע דשה ,ורתאל םירופיס

 לע הרימשה .יתימאה םמשב והדזה אל ,הלא גוסמ םירתאב

 םג ויה אל םיבתוכה רשאכ ,רתוי הטושפל הכפה תוימינונא

 םיכירצ ויה אל םג םה ,תאז דבלמ .םירתאה ינובו ילעב

 םירתאה לכ .רתאה קוזחיתו תיינבבש ץמאמה תא עיקשהל

 .טרוא רתאב "תירוביצ תרוקיבל םורופה" להנמ אוה לגיצ ןור

 היגולונבט 11 %

 -..... ה( ב. 0/0/00

 וסלכיאש תיסחי םינטק םירתא ויה ,הפוקת התואב ,הלאה

 .תוריצי לש תודדוב תורשע רתויה לכל

 לודגה ךפהסה
 תירבעה הריציה רשאכ ,לודגה ךפהמה לח 1998 תנשב

 1998 תליחתב ."םיירחסמ" םידממל הרבע תשרב תירוקמה

 לש היצפסנוקה .(0| -ב קסידל הריגמהמ םורופ םק

 ,לכל םינימז םימורופה .רתוי טושפל לכה תא הכפה םימורופה

 טעמכ םש תוימינונאה ,םייטרפ םישנא י"ע םיקזחותמ אל

 יעצמא-יתלב עגמ .תורישיהו תונימזה - רקיעבו ,תטלחומ
 אלל ,םוקמב וב תומסרפתמ תוריציה .להקה םע רצויה לש

 .תוריציה לע תובוגת לבקל םג ןתינו ,רתאה ךרוע לש רושיא

 חתפלו ,הריציה לש תואסרג המכ םסרפל רשפא םימורופב

 .םורופב םירחאה םיבתוכה םע דחיו םיארוקה םע דחי התוא

 ןיב םירמוח ףותישו םינוידל תורשפא םג ןתנ םורופה

 .םיבתוכה

 בתוכ לכל קינעהש השדח המב רתא לועפל לחה 1998 ףוסב

 .ןכות תניחבמ ןהו חפנ תניחבמ ןה ,תלבגומ-יתלב המב
 ,תישפוח המב רצויל ןתונ אוהש ךכב וניה ולש לודגה דוחייה

 תדבוכמ הגוצתבו רתוי עצקוהמ קשממב לבא ,םורופב ומכ
 .רתוי

 הנומתל סנכנ טרוא
 םויכ אוהו ,טרואב תרצוי הביתכ םורופ םק 1998 יאמב
 תואמ דגאמ םורופה .אשונב רתויב קיתווה ליעפה םורופה
 .םינוש םירצוי תורשע לש םתדלקמ ירפ תוריצי לש תובר
 ,ליעל ורכזוהש םימורופל תוידוחייה תונוכתה לכל רבעמ
 ,םירצויל תיבל ותוא הכפה םורופב הרצונש תידוחייה הריוואה
 רבכ םורופב ובתכש םישנא םה םויכ םורופב םיבתוכהמ קלחו
 םינש יצחו שולש טעמכ ינפל ,םורופה לש םינושארה ויפדב



 םורופב ,ךכל רבעמ .(...חצנ טעמכ הז ,טנרטניא ןמזבש)

 וכשמנ םקלחשכ ,םיכשמהב םירופיס טעמ אל םג וחתפתה

 ךוראה) ךכמ הלעמל ףאו םיקרפ םינומשכ וללכו ןמז ךרואל

 תכרעמ לש התויה םצע .(םיקרפ 91-מ תוחפ אל ללכ רתויב

 יתרבחו רתוי יתליהק יפוא תלעב תכרעמ טרואב םימורופה

 םורופה ךותב םירשקב ןה) תורחא םימורופ תוכרעממ רתוי

 אוה םג םרת (םורופל םורופ ןיבש םירשקב רקיעבו ,ומצע

 המכב םיפתתשמ ,םישלוגה בור .םורופה לש תוידוחייל תובר

 הביתכ םורופל עיגמ עצוממה שלוגה רשאכ .ליבקמב םימורופ

 םימורופמ ריכמ אוהש םישנא לש תוריצי ארוקו תרצוי

 רבעמ .בותכל ומצע יניעב היצמיטיגל ול ןתונ הז ,םירחא

 - תובושח דוסי ינבא עברא עיצמ םורופה ,ןבומכ ,תאזל

 תוריהמבו תולקב .תועיד תפלחהו ,תושיגנ ,הפישח ,תוימינונא

 הילע לבקלו םלועה לכל ךלש הריציה תא רגשל לוכי התא

 .תרשפאמ תשרהש תוימינונא לש הווסמ ותואב ,תובוגת

 המסגוד - תושחרתהה
 ירופיס טקייורפ תא תרצוי הביתכ םורופ הלעה ,םיגחה לגרל

 רחאל םירופס םימי .דחוימ רתא םקוה ךכ ךרוצלו ,םיגח

 םירופיס םירשע טעמכ וילא ולעוה רבכ ,ריוואל ותיילע

 יגח - דחא ףתושמ הנכמ םלוכלש םינוש םיאשונב םירישו

 ןכו ,םיעובקה םורופה ירבח לש םטע ירפ ןה תוריציה .ירשת

 .הריצי םימסרפמ םהש הנושארה םעפה םהל וזש םישנא לש

 ויתסל םירושקה םיעטק רתאל וחלשנ רבוטקוא שדוח ךלהמב

 שדקומה דחוימ רודמ חתפנ ,רבמצדב ,תעכו ,תונועה יפוליחלו

 .הכונחל

 חתופו ,םורופה ירבחל הביתכל הנוש המרופטלפ הווהמ רתאה

 .םורופב עבק ךרד םיבתוכ אלש םירצויל רתוי בחר חתפ

 לע ביגהל םיארוקל רשפאמו ימניד אוה ,םורופה ומכ ,רתאה

 .םירופיסה

 ךרדה תוותסכ תילטיגידה תורפסה
 טנרטניאב שוסישב תיתועסשס הבחרהל םידע ונא
 ענסנש וא ,יביספ הכ דע היהש לודג להקל יוטיב ילככ
 יהוז .המיאתמ הידס םויק יא ללגב אטבתהל ונסמ
 החכוה תקזחב ילוא ,דואס תדדועמ תוחתפתה
 יעצסא קרס רתוי אוה תשרה לש לודגה לאיצנטופהש
 .חונ הריכסו הינק

 ינייפאס .שדח יתוברת יתורפס םלוע חתופ טנרטניאה
 רוביצב הסישרס הבחרהל םיסרוג טנרטניאה
 וזה תושחרתהה .םיארוקה לש תויביטקאבו םיבתוכה
 יוקיחל לדוס תווהל הלוכיו הכירצ תורפסה םוחתב
 .םיפסונ םימוחתב

 7-0 ]וו
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 תוכרעמ 15-ב ןווקס סרוק =

 תושפנה
 .(ינורטקלא ראוד) ל"אוד תועצמאב ןכ ומכו ,םימורופב םהיניב םיטנדוטס םה סרוקב םיפתתשמה רשע- העברא
 ודבעש םידימלת ןיב וכרענ (תורידנ) םינפ לא םינפ תושיגפ .הצרמהו ...(ר"ד) ישילשו (א"מ) ינש ראותל היגולוכיספל

 תועשב ודרשמב - הצרמה םעו ,ףתושמ רמאמ תנכה לע דחי
 .ולש הלבקה םהמ ,הנוש יתחפשמ בצמ ,םינוש םיליג ינב םה םיפתתשמה
 תומדקומה םירשעה תונשב םהמ םירגבתמ םידליל םירוה

 ימוחתמ םיאבו ,םינושה ץראה ירוזאב םיררוגתמ ,םהייחל
 ןמזה תרחא וא וז ךרדב םיקסוע םבורש ףא לע ,םינוש קוסיע
 רבמבונב 2-ב יללכה םורופב הבתכנ סרוקב הנושארה העדוהה .היגולוכיספב

 לא םינפ) פ"אפ שגפמב חתפנ סרוקה

 דקפתהל םידימלתה וצבקתה הז רחא הזב תא וגיצה םיפתתשמה ובש (םינפ
 שולשכ רחאל העיגה הנושאר הבוגת .םורופב 0 תאו ומצע תא גיצה הצרמהו ,םמצע

 רחאל םימי (!)3 ועיגה םידקפתמה ינורחא ,תועש
 העיגה הבוגתש הנורחאה םעפה התייה תאז .ןכס = .סרוקב דיחיה פ"אפ שגפמה היה הז
 תסיפת םעש הארנ .ךכ לכ ךורא ןמז רחאל סרוקה ךלהמב תווחל םידמוע םה המ

 בצקה ףאוה םורופב שוסישב תשרדנה תונמויסה ו
 םהש תויומדה תא רתוי ידוסי ןפואב

 עובק ןפואבש םיפתתשמ ויה .ןוידה תוצובקב (!) םוי םוי ןתציחמב תולבל םידיתע

 םירחא (?הדובעה תועש) רקובה תועשב ובתכ .םידומילה תנש לש הכרוא לכל
 ויה ,ברעה לש תורחואמה תועשב רקיעב וחיגה

 .הלילה לש תונטקה תועשה תא ופידעהש הלאכ םוקסה
 ישיאה בשחמה לומ ,ותיבב שיא שיא

 וא ,דבוע אוה ובש דרשמב וא ,ולש

 ,הצרמה לש התייה איה .םירהצה ינפל 11:44 העשב 0 סרוקה תבותכ .הטיסרבינואב םיבשחמה תדבעמב

 םיעיגמ ךיא ,םורופב םישמתשמ ךיא :רקיעב תינכט התייהו ,0סחוס.סחו.סז.!!/וחוסזס2/ איה טנרטניאה לש היגולוכיספה

 ןיגפיש דחא לכל הנמזהו ...םינוש םינמיסל ,תווחמל ,תויחנהל שמתשמ םש םדוק דילקהל ךרוצ שי םשל סנכיהל ידכו
 םישנאהש תעדל ידכ םגו תכרעמב תוסנתהל ידכ ,תוחכונ .המסיסו

 . .םיאצמנ
 ורשקת םידימלתה ,פ"אפ תושיגפ סרוקב ויה אלש ןוויכ

 הבוגת .םורופב דקפתהל םידימלתה וצבקתה הז רחא הזב
 םידקפתמה ינורחא ,תועש שולשכ רחאל העיגה הנושאר 0

 הנורחאה םעפה התייה תאז .ןכמ רחאל םימי (!)3 ועיגה .הפיח תטיסרבינואב היגולוכיספל גוחב הצרמ אוה קוב יזע -
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 ַק הארנ .ךכ לכ ךורא ןמז רחאל העיגה הבוגתש היגולוכיספל גוחה - הפיח תטיסרבי)וא
 שומישב תשרדנה תונמוימה תסיפת םעש רש 7% ש 6₪  וו  חמ

 ויה .ןוידה תוצובקב בצקה ץאוה םורופב
 | | רה רקובה תועשב ובתכ עובק ןפואבש םיפתתשמ

 < - ] ) \/ / 1 [ וו | -- תועשב רקיעב וחיגה םירחא (?הדובעה תועש)

 6 ן | | = תא ופידעהש הלאכ ויה ,ברעה לש תורחואמה

 6 קרב יזע "פורפ ו .הלילה לש תונטקה תועשה
 % םנרטזאכ תורכםתה

 יונ רך
, 0 , 
 קאפ 0 ומ ל-22 קסטרו <

 'א רטסמס

 תרפעקת יזיסומ
 ש ₪ ₪ ₪ 0

 סרוקה תושירד יכע םורטזחיה תעשה
 טרפה

 םירוש םיפתקטמ תושיוז סרוקה לצ

 :תואבה תושירדב דומעל סריקה יפתחשמ "נט סרעאעב טסה
 תערב

 8 שש םיכרפנה םינזדב יביסננתוה הפובק חופתתטה = ו

 6 00----=<  ,תשרב תורוקמו םיימדקא תורוקמ לע ךמתסמה רמאמ ו קי

 - ררועל - רמאמה םוסרפ םוימש םייעובשה ךשמבו ליקוט ל ל יב רטסמס

 ---- .אשונ ותואל ידועייה םורופב ןוידה תא להנלו ו --
0 0 

 7" םירושקה םיאשונה תא דמלל ויה סרוקה תורטמ 0 - -

 0 טרפה לע טנרטניאה תשרב שומישה תעפשהב פרש

 [ שלמ םהבש םיירקיעה םיאשונה תא דמלל ,הרבחהו םיצ ו -

 6 - , םיתוריש םודיקל טנרטניאה תא לצנל רשפא יי ל-0
 ו תישיא תוסנתה רשפאלו ,םינוש םייגולוכיספ

 % לש תיתייווח הדימלל םינוש םייטנרטניא םיעצמאב

 ו - .וללה תורטמה יתש ,םירהצב 2001 ינויב 23-ב התייה סרוקב הנורחאה העדוהה

 7-7 לש תונשנו תורזוח תושקב תובקעב ,עיצה הצרמה הבו

 5 ₪ .סרוקה םוכיסל פ"אפ השיגפ םייקל ,םיפתתשמה

 קש הנושאר הכרעס סרוקהו ץיקה תשפוח הליחתהו הנשה הרמגנ רבכ זא לבא

 . ה יקרפ 12 לכב ךכ - ...תיעיבר ,תישילש ,היינשו) .הז ךיא םיעדוי םתא ...ו םייתסה

 - מ .(סרוקה

 ןפוא יפ לע םגו ןונכתה יפ לע ךכ - הנשה לש הפוסב גולורפ 9

 0% ליבומ קרפ םש לכ .םינכת אלמ סרוקה רתא - ועוציב קיר אוהו ,הנושאר השיגפ התואב םיחכונל גצוה סרוקה רתא
 , םיפסונ םירמאמ לא םירושיק םג ללוכה רמאמ לא ףד לא ליבומ קרפ םש לכ .ובש םיקרפה תומשמ ץוח ןיטולחל
 לא ןכו ,דועו םייגולוכיספ םינולאש ,םירתא ,תשרב .םש ותוא תא תאשונה הקיר ןויד תצובקלו טנרטניאב קיר
 6 טעמכ םייעובש ךשמב ולהנתה וב םינוידהש םורופ תרשפאמה ,טרוא לש 61661 תכרעמ לע ססובמ סרוקה רתא
 --% םייניינע םבור ,םיכורא םינויד - הממיה תועש לכב טושפה ןפואב ,תשרל םירמוח םמצעב תולעהל םיפתתשמל
 % : ודעונש םינופוצרפ) "תווחמ" ירדענ אל ךא ןיטולחל םילילמת דוביע אוה תעדל םהל ץוחנש המ לכשכ ,רתויב

 ,אלפתמ ,בוצע ,ךייחמ - תושגר לש םירסמ ריבעהל .(/060-ב

 ( 1 היה םלוכמ אלמה םורופה .(...ץרוק ,תעובמ ,ךמות
 ב םדא ןיבש םייללכ םיאשונב קסעש ,יללכה םורופה :םהיתובוחו םהיתויוכז םהל וארקוה הז בלשב

 6 תא .הנשה לכ ךרואל סרוקה תא הווילו טנרטניאל םעפ םירועישב חכונ תויהל ידכ הטיסרבינואל עיגהל ךרוצ ןיא
 יי - .הצרמה להינ הזה םורופה אל םגו ,היינח תומוקמ שפחל ךרוצ ןיא ,עובשב םיימעפ וא
 ך 9% .הטיסרבינואה תיירפסל עיגהל חרכה שי דימת

 ( וא תואכרימ םע) תוירעזמ ויה סרוקל תושירדה
 דבעמ תרכה ,טנרטניאל רבוחמה בשחמ :(ןהידעלב תישיאה תוחונה יפל ,ברע ברע וא) םוי םוי ףתתשהל ךירצ
 6% עדי ןבומכו .תשרב השילגב ןויסינו \/0280 םילילמתה וא) גוז לכ .ולש ןוידה תוצובקב רמולכ ,סרוקב (דחא לכ לש
 <- = - יעצמא איה ןאכ היגולונכטה ןכש ,היגולוכיספב ןיכהל וילע .רטסמס לכב םיאשונה דחאל יארחא (היישילש

 שב םיעדמבו היגולוממ]]?1]?))



 .טנרטניאה לש היגולוכיספה םוחתב עדיה תא קימעהל יעצמא

 היה סרוקל לבקתהל יאנתהש ףא לע ,בלש ותואב ,לעופב

 םיפתתשמה ןיב ויהו ,הזכ ןויסינ היה םלוכל אל ,השילגב ןויסינ
 ימ .םירחאלמ רתוי םהל השק התייה סרוקב ךרדה תליחתש
 היגולוכיספה םוחתב םא םג ,רבכעה לע הלק התייה םדיש

 הנשה תיצחמ דע םלואו ,םישרדנה םיעצמאה לכ לע וטלתשה

 תעדה םוחתב ןויסינהו ברה עדיה ילעבו ,םירעפה ומצמוצ

 ן

| 
[ 

| 
 ו

| 

| 
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 ו

 הבש תוריהמב ורכינ ,םירחאה לשמ טעומ היה םהלש עדיה |

| 
 .סרוקב םיליבומה םידימלתכ םמוקמ תא וספת

| 
 ו

 הצובק לש תיטנתוא השוחת החתפתה
 לע תססובמה (תילאוטריו הליהק ןיעכ) |

 וסרתש םידחויסו םיבורק םיישיאניב םיסחי
 וסקרנש םיישיאה םיסחיה .תיבויח הריוואל
 סיסב לע הז םע הז םישגפנש םישנא ןיב
 ,תוילאוטריו תוליהק ילוא םינייפאס יסוי
 ךרוצל תשגפנש הצובקב רבודסוכ לבא
 םידיסלתה לש םהירבד יפל - םידומיל
 .תידוחיי תסאב התייה השוחתה

 גוליפא
 לש ותומשרתה יפ לע ןכו םידימלתה לש םיבושמה יפ לע

 הברה ךרדב עמטוהו דמלנ רמוחה רכינו רורב ןפואב ,הצרמה

 .התיכב ינויע רועישב דמלנ היה וליא רשאמ רתוי הבוט

 טלחומ ןפואב םיזכורמ ויה םה יכ בויחל ונייצ םידימלתה

 העשב דחא לכ ,התיכב רמולכ ,רועישב תויהל ילב - רועישב

 תיטנרטניאה היווחה יכ ומיכסה לוכה .ול החונה

 םינויד ךרוצל םימורופב היצקארטניאה -

 הבורמה שומישה ,ט'צ רדחב תוסנתה ,םיימדקא

 םיוולמה ןיכומיסו השחמה יעצמאכ םירושיקב

 .דומילה תא דואמ הרישעה - דומילה תא

 ןיעכ) הצובק לש תיטנתוא השוחת החתפתה

 םיסחי לע תססובמה (תילאוטריו הליהק

 הריוואל ומרתש םידחוימו םיבורק םיישיאניב

 םישנא ןיב ומקרנש םיישיאה םיסחיה .תיבויח

 םינייפאמ ימוי סיסב לע הז םע הז םישגפנש
 רבודמשכ לבא ,תוילאוטריו תוליהק ילוא

 םהירבד יפל - םידומיל ךרוצל תשגפנש הצובקב

 .תידוחיי תמאב התייה השוחתה םידימלתה לש

 לוכל רורב היה יכ םא ,סרוקב םיפתתשמה דחא היה הצרמה

 ןויצב בושח ביכרמ איה תופתתשההו םש חכונ הצרמכ אוהש

 ףתתשהו ,יללכה םורופה תא להינ אוה .םהלש סרוקה

 .םינוידה לכב דואמ ליעפ ףתתשמכ

 לקהו דואמ חונ היה ,לודגה םבור ומיכסה ךכ ,ןווקמה דומילה

 םיפתתשמה בור ועיבהש תיללכה השגרהה .םיטנדוטסה לע

 רדעיה תוכזב (םג) ןווקמ סרוקב הריחבה תורמלש התייה

 םמצע תא ואצמ םה ,התיכב םיחכונ תויהל וב תוביוחמה

 רחא סרוק לכב ויהש יפכמ רתוי הברה סרוקב םיברועמ

 רבכ םהש ךכ ,ישילשו ינש ראותל םיטנדוטסב רבודמו)

 בצקה .(םהידומיל ךלהמב םיסרוק ולא יאב ףתתשהל וקיפסה

 יברמ בצמל םידימלתה תא איבה םורופב םינוידה לש ריהמה

 .םירחא םיסרוקמ רתוי תיביסנטניא תופתתשהו זוכיר לש

 עיקשה הצרמה :הדובע דואמ הברה שרד סרוקה ,תאז םע
 30-כ (תמדקומה הנכהה תדובע אלב) ףטוש חרואב סרוקב
 ליגר ימדקא סרוקב רשאמ השימח יפ ךרעכ - עובשב תועש
 תועש 10-כ סרוקב ועיקשה םיטנדוטסה .ףקיה ותואב

 ימדקא סרוקב רשאמ השולש יפ ךרעב - עצוממב עובשב
 .ףקיה ותואב ליגר

 ולחהש םיטנדוטסה רשע השימח ךותמ םיינש ,סמועה לשב
 .בוזעל וצלאנ הנשה תליחתב םלוכ םע סרוקה תא

 סרוקה לע וצילמי םא סרוקה םותב םיטנדוטסה ולאשנשכ
 ללכו ימינונא היה ןולאשה) ונייצ םה ,םירחא םיטנדוטס ינפל

 וגייסי יכ םא ,םוחב סרוקה לע וצילמי יכ (תופסונ תולאש

 דצמ דואמ הלודג העקשה תשרדנש ךכב םתצלמה תא
 .טנדוטסה

 תנשב םג וז תנוכתמב ךרעיי סרוקה ,להקה תשקב רואל
 ּ₪ .םיפתתשמ לש המוד רפסמ םע ,הבורקה םידומילה



 וו
 חס רוסיל ,זפרה הרובד

 (ואוצ.סח.סזף.ו//וספתסח) "טניירוא" רתא
 רשא ,םיפתתשמ תבר הקפה ונה
 - םידימלתה םירבוח התחלטהל
 ,םירוסה ,רתאב םישסתשמה
 תלהנס ,םילאוטריווה םירוסה
 יפתתשס ןיב .םירוההו עדיה תארוה
 תויצקארטניא תוסייקתס רתאה
 םא בר קפסש תונווגסו תוניינעס

 תויצקארטניאב שיש ,תובשוח ונא .םירחא "םיבחרס"ב תושחרתמ ויה

 חותיפל יטנרטניא רתא לש הלודגה ותסורתל השחסה םושמ ולא

 תושחרתמ ןניאש תודחוימ תויצקארטניא חותיפלו הדיסלהו הארוהה

 .ילאנויצוונוקה התיכה רדחב

 םיבככסה ןיב וניהיזש תונושה תויצקארטניאה תא ראתנ הז רסאמב

 ."טניירוא" רתאב

 ילאוטריו הרוס - דימלת תויצקארטניא

 תצובקב םידימלתה תולאשל הנועה הז ונה ילאוטריווה הרומה

 ונה הרומה םידימלתה לש םבור ברל .(תולאש) הרזעה

 ךמס לע הנה ומע תורכיהה רמולכ ,אדירג ילאוטריו

 םידבר ונאצמ היצקארטניא לש הז גוסב .דבלב וז היצקארטניא

 :םיפתתשמ לש םינוש םיגוס והוז ,םאתהב .םינוש םיגוסו

 םייביטקא םיפתתשמ

 םילבקמ ,הלאש םילאושה םידימלת :םימלאנ/םימלענה 4
 ."םימלאנ/םימלענ"ו הבושת

 ,טרוא תשרב העבהו ןושל עדיה תארוה תלהנמ איה זפרה הרובד
 .טרוא ,פ"ומל זכרמב תחתפמ איה חמצ רומיל

 םילבקמ ,הלאש םילאושה םידימלת :סיקפוסמ יתלבה 4

 םניא םה ,הנושארה הצובקה ינבל דוגינב ךא ,הבושת
 הרומה תא לואשל םיכישממו הבושתב םיקפתסמ 4

 .ילאוטריווה
 ,הבושת םילבקמ ,הלאש םילאושה םידימלת :םירקוחה 4

 םישקבמו ילאוטריווה הרומה תבושתב םיקפתסמ סניא
 יקוח וא םייפרגוילביב תורוקמ ומכ עדימ תורוקמ :תוחכוה

 .הימדקא
 הרומה תבושת תא םיארוקה םידימלת :םירחאמ םידמולה 4

 .םילאוש זא קרו ,םילאושה דחאל ילאוטריווה
 םהיתובושת תליספ לע "וסעכ"ש םידימלת :"םינשקעה" 0

 ,וא ,םהיתובושת תא תמאל ידכ רתאל וסנכנו תניחבב

 <- תובושתה תא תַמָאְל ושקיבש םידימלת ,לידבהל

 31 םיעדמבו היגולוכמַ || |



 תושקב ןנה תוינפה תיברס
 ןורתפל תויתדוקנ הרזע
 הרושקה תסיוסמ הלאש
 דציכ" ןוגכ ,דסלנה רמוחב
 ,"?..טפשסה תא םיחתנמס
 ,?...לעופה לש שרושה והמ"
 עגונכ תולאש םג וניהיז ךא
 רטפסההלפ | "תולאוע ףמולפ לקפל
 רישי ןפואב תורושק ןניאש
 :םירסוא ךיא" :ןוגכ ,דסלנה רסוחל
 ."?ותגוז תב וא וגוז תב

 ןוריל .תאמ

 םייתנשב הרק ךכ .הניחבב ומשרש
 :תורגבה תניחב רחאל תונורחאה
 הניחבה רחאל דימ רתאל וסנכנ םידימלת

 .םהיתובושת תא קודבל ידכ

 תוריהמה םתעד ועיבה םידחא םידימלת :םינתעדה 4

 לש ישוקה תדימו הניחבה יפוא לע

 (20 58) 2001 יניב 16 יראת

 - לבא שעל ףא גודעדינו ופ יזיבזכ אל טנמוא .אָשונ

 ירזעיש תוכהב ןה דואמ יל רזע הוו תובושתו תועדזה ןומה הפ יתאחקש תודזהל ביות ינא
 עזבש ינפל יל התייהש תנזכתמב דרז:סבו חיבה

 ינא ,'ימיז ל אלא טעפ <א עויווכנ ינורקיב אל< טושס ה זוזו ילש שזו ?וצ םייויכמ אל זיקלב טז א

 הלח תהב ו תכ תכ< *פכ דואט יל רעש רמות ןוטה הפ יתארקו םירזפה לט עוסק חיקל

 םיסיסות םימורופל האוושהב תטצמוצמ הפ תיעדוהה זושככ+( דל*5א יתצדלש רטכדל הבזר נא
 ...תזרדהער תוביצ תבו תזעדיהב (ינוסכ) םסירזענו הפל םזמנכ) הברודט בזר יא םירתא

 אירקלו תוצדזה בותכל יכיטמתו וישאיזז לא ןכל
 הבינת ה5 בותכל ינזמכ בטוחיש יס לכ תא ןימ'מ יגאב :

 ונבאש דודיע תושוחת .הדות דיגהל םיעדוי םידימלת ,ןכ

 סנכיהל ןמז ואצמ תורגבה תניחב רחאל םגש ,הלא םידימלתמ

 הרזעה לע םיילאוטריווה םירומל תודוהלו ישפוחה םנמזב

 .םהל הנתינש

 !הדות | םלוכ

 תבשוח ינא בוט יל ךלה  הניחבב סתחלצהש הווקמ סכלוכ

 הניחבה תארקל ונתרזעל ןתמתרנא

 תובושתה תוכזבו סכתוכזב התייה ילש החלצההמ קלחש ויצרו ונירוחאמ רבכ הניחבה

 תורומה תניחבמ ןהו םירחאה ס שלוגה תניחבמ ןה -

 ןורתפ ונאצמ דימת ךא ידמ סיהובג ויה סילגה סיתעל סיב ונטש , הריס התואב דחי ונייה

 סזמוקמב סתוא ונדמעהו .םינושה היקלח

 ונלאשו ונדתס , "וניכב" , דחי ונקתצ
 םידימלת :"טעומב םיקפתסמ םניאש" 4

 אשונב לוגרתל םירמוח םסרפל ושקיבש

 ונסייגתה .תורגב ןגמ תוניחב וא םיוסמ

 ,םינוש םיאשונ לוגרתל םיצבק ונמסרפו

 ,םירמוח ןווגמל ןכו תנוכתמ ינחבמל

 רתאב ןה ,םהל עייסל םייושעש

 סחו יצייא

 -ל סתתנ
 ₪ .םירחא םירתאב ןהו "טניירוא"

 ןורתפל תויתדוקנ הרזע תושקב ןנה תוינפה תיברמ ,ראותמכ

 םיחתנמ דציכ" ןוגכ ,דמלנה רמוחב הרושקה תמיוסמ הלאש
 םג וניהיז ךא ,?...לעופה לש שרושה והמ" ,"?...טפשמה תא

 תורושק ןניאש תולאש רמולכ ,יללכ עדיל עגונב תולאש

 תב וא וגוז תב :םירמוא ךיא" :ןוגכ ,דמלנה רמוחל רישי ןפואב

 ."?ותגוז

 םייביספ םיפתתשמ

 הרקמב ירמגל ונל התלגתנש רתויב תניינעמ הצובק יהוז

 ףא ולאש אלש םידימלת םה ולא .ןיטולחל תנמדזמ הרוצבו
 תובר םימעפ וסנכנ ךא ,הפוקתה לכ ךלהמב תחא הלאש אל

 וחוויד ךכ תוכזבו תובושתה תאו תולאשה תא וארק ,רתאל

 םמצע תא "וריגסה" ולא .דמלנה רמוחב םתומדקתה לע

 םהמ דחא השעש יפכ וא םהירומ םע תוירקמ תוחישב
 :זולשש העדוהב
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 , סלוכל הדות

 היה סזחיהו סורופב הפ דמחנ דאמ היהש ףסונב ןייצל יתיצרו תישיא הרזעכ הז תא האור ינא

 תועלוקו תובוט תולאש לואשל ועדיש סושמ תורגבב וחילצה םלוכש החויכב ינא

 %/ -ה לכמ סכל תרמוא ינא בוש
 !הדות בושו !הדות !הדות

 חורזל ילש

 תניחב רחאל םימי השולש רתאל חלשנש הדימלת לש בתכמ

 .ןושלב תורגבה

 "דיסלת - דיסלת" תויצקארטניא
 וז התייה ,ונתניחבמ ,רתאב תופיה תויצקארטניאה ןמ תחא
 ולגתה הנשה ךלהמב .םמצע ןיבל םידימלתה ןיב המייקתהש

 .םירחא םידימלת תולאשל בישהלו ביגהל "וזעה"ש םידימלת

 וא ותמואו ילאוטריווה הרומה ידיב וקדבנ םהיתובושת
 התייה הרקמ לכב .תורחא תובושת וגצוה ןמוקמבו ,וכרפוה
 ידכ םיעוטה - םיבישמל הנוב תרוקיב לע תילמיסקמ הדפקה

 .םירחאל םהלש עדיה תא "ריבעהל" םנויסינב עוגפל אלש

 עדיב םרישעהל ,םיעוטה תא ןקתל התייה הרטמה ,הרקמ לכב

 לש הז גוסב ךישמהל םדדועל - רקיעבו קיודמו ןוכנ

 .ומצעל ךרובמ אוהש ,היצקארטניא



 הרומה רשאכ ,ללכ ךרדב החתפתה וז היצקארטניא
 .הלאשה הלאשנש ןמזב הנימז התייה אל תילאוטריווה

 הניא תנווקמה תרושקתה ןוידה תצובקב ,םכריכזהל)
 םג דדמית דיתעב ןוידה תצובק תחלצה ,ונתעדל (.תינורכניס

 .וז היצקארטניא לש התוחתפתה תדימ יפ לע

 רינ :הב "םיבככמ" .תוליעפה תא שיחמת ןלהלש המגודה

 - הרובד ,בישמ - (דימלת) ב ימולש ,לאוש - (דימלת)

 .בישמה דימלתה לש ותבושת תא תתמאמ (תילאוטריו הרומ)

 29/6/2001 19:56 מ רינ - !ףוחד !!!ריבחתב הלאש <

 . "הרוס-הרוס" תויצקארטניא
 יי" רפסמ ומייקתה רתאב םיליעפה םינושה םירומה ןיב

 רה :תויצקארטניא

 - םירומ "תבוטל" םירומ י"ע הדימל ירמוח תפסוה 4

 םירחא

 / םירמוחל (תוטעומ םנמא) תובוגת 4

 תודותו תוכרב ,תועדוה +

 9 תרשעהל לק ןונגנמ השמיש "טניירוא"ב ןוידה תצובק
 ואצמ" תויוליעפה .תויוליעפב רתאה

 ם/ןהירבחמ תמזוי תוכזב רתאל "ןכרד
 הבש תויומלתשה תבוחמ קלחכ וא

 - םירמוח .הנשה ךלהמב םירומ ופתתשה ת""ו 28/6/2001 20.00 9מוסתוטט - פ"של םג םייקחלי ףמ םיאשומו םירואי'ת לעופ םש שי ןכ ₪3
 ת-% 28/6/2001 20/05 מ רינ - יתוא תלצה שממ !הדות 6?

 28/6/2001 20.17 הרובד - "עויסנל" לעופ סשל תרשקתמ תיקויספה 6

 דעומל ךומס ,2001 ינוי שדוחב :דחוימ הרקמ ןלהל ריכזנ

 ליעפ היהש דימלת רתאב ףתתשהל "רזח" ,תינוציחה הניחבה

 שגינ ומצע אוהש תעב ,תמדוקה הנשב לאושכ דואמ וב

 םירומל רוזעל ידכ ,וירבדל ,"עיפוה" אוה .תורגבה תניחבל

 - םידימלתל ויתובושת ונייהד ,ותוליעפו ,םילאוטריווה

 - הניתבה רחאל הנש רמוחב ויתועידי יכ ,וחיכוה םילאושה
 םידימלתש ,עבקש לוגד רקוח ותוא והימ זא) .ןחל סנ אל

 (!םוקיש ?הניחבה רחאל רצק ןמז ודמלש רמוחה תא םיחכוש

 -- םה ךכבו ,םיאשונל וניומ הלא
 ישב םירחאה םירומה תא ןה םיתרשמ

 תא םייקה ןווגמה תוכזב םיחיבשמה

 ה .םתארוה יכרד

- 
 תדובעב הנייפאתה ךרדה תליחתש ,ןייצל םוקמה ןאכ
 677 תובשחוממ תויוליעפ רוציל םירומה תא השק עונכש
 - .אסיג ךדיאמ ותצפה ךרוצל רתאל ןתרבעהו אסיג דחמ
 --- ברקב בר ןומא תריצי ושרד תונורחאה תויוליעפה יתש
 םתונימז ,תויוליעפה תוכיא רבדב עונכשו םירומה
 1 אובל ורחיא אל תואצותה .ןהבש תויטנוולרהו
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 לכ

 רוציל םירוסה תא השק עונכש תדוכעב הנייפאתה ךרדה תליחת
 ותצפה ךרוצל רתאל ןתרבעהו אסיג דחס תובשחוסס תויוליעפ
 בר ןוסא תריצי ושרד תונורחאה תויוליעפה יתש .אסיג ךדיאס
 םתוניסז ,תויוליעפה תוכיא רבדב עונכשו םירוסה ברקב
 דע וסנכוה רתאל - אובל ורחיא אל תואצותה .ןהבש תויטנוולרהו
 .דומיל יאשונ ןווגסב תויוליעפ 250-ס רתוי םויה

 "דיסלת-התיכ הרוס" תויצקארטניא יאשונ ןווגמב תויוליעפ 250-מ רתוי םויה דע וסנכוה רתאל
 יברמ לוצינ יא םושמ תצקמב חוודל לכונ וז היצקארטניא לע .דומיל

 :עוציב ינפוא רפסמ תוהזל ןתינ םייקה ךותמ .הז בלשב הלש

 יאשונב םידימלת וניכהש םיקחשמו תוגצמ תאלעה % .םיתימעה ןיב הבוגת תוברת החתפתה אל ןיידע ,לוכה תורמלו

 דומילה ירמוח יכ ,שיגדהל יוארה ןמ .םינושה דומילה לע תודמל ונא ,תולבקמ ונאש תובר תובוגתמ ,תאז םעו

 ;בשחמ תויונמוימ םושיי ךות התיכב ודמלנ הז הרקמב יכרוצל הלא תויוליעפב ץראה יבחרב םירומ לש יביסמ שומיש

 ;רפסה תיב תועש רחאלש תועשב תולאשל הנעמ < הרופיס תא רפסנ ךכל המגודכ .התחבשהלו םהלש הארוהה

 ףצרב עדימלו תויוליעפל םהירומ ידי לע םידימלת תיינפה % אל םימעפ יכ לע החווידש ,ןאש תיבמ הרקי התימע ,הרומ לש

 לש דומילו לוגרת - היה היצקארטניאה רצות - הארוהה תינכת תרגסמב הדמע אל איה הנורחאה הנשה ךלהמב תוטעמ

 .םהלש עדיה קוזיחל םרגש רבד - םידימלתה תושדחה תויוליעפהש םושמ ,העבקש תיתתיכה הארוהה

 ה/דמעש ןחוב וא הניחב ינפל לוגרתל םיצבק תחילש % העבקש תינכתה יונישל הל ומרג ,ןוידה תצובקב האצמש

 :התייה הרטמה רשאכ ,םירומה ידי לע התיכב םייקתהל רדחל הידימלת םע סנכיהל הפידעה איה .ןתוליעי תוכזב

 .*תונחביהה ןפואב הניחב תארקל םידימלתה לוגרת םויק ינפ לע תבשחוממה תוליעפה םויק ךרוצל םיבשחמ ו
 .העבקש לולסמה

 "הדש-הארוה להנמ" תויצקארטניא ןרפס תיבב ןווקמ םוי ומייקש ,תותימע לש איה תפסונ המגוד
 רַתֶאל הנושארבו שארב הארוהה להנמ בייח עדי להנל ידכ תולעומה תויוליעפה תחאב שמתשהל תושרה תא ושקיבו
 .וז הרטמ ךרוצל היירופ עקרק ןמזִמ ומויק םצעב ,רתאה .ותוא .הז םויב הארוהה יכרוצל

 םירומל הארוהה להנמ ןיב רצונש רשקה תוכזב
 העובק תבותכתבו ןויע ימיב םהינפב רתאה תפישחו
 (ריינ ףד לע הבותכ תבותכת םנמא) תפטושו

 (8.26) 2001 רמב 28 ךירַאת

 הבהז :תאמ

 םינווגמה םירמוחל םירומה םיפשחנ /ופשחנ !ןמזה לכ סכב סירזענ ונחנא לבא ,הדות :אשונ

 םירקבל תושדח וב םיפסונה רתאב םיאצמנה

 םירמוחה לש תויטנוולרה תדימ .(ועמשמכ וטושפ) % 0
 ורביחש םירומ םה תויוליעפה ירבחמש הדבועהו ,תוליעפה תא רבכ וננכת ונחנא

 רבעמ הציאה םהידימלת יכרוצל םירבדה תא .סינתיוולל ןבהזה תריש ןיב הוושמה טסקטה יבגל ךתעצה לע ססבתת תוליעפה ו

 יוארה ןמ .חטשב םירומה ידיב רתאל םיבר םירמוח רקיעב רבודמ .תעכ וב םיקסוע ונחנאש המל רתוי סימיאתמש םינוויכל תודובעה תא ונחקל ,
 אשונב םיפסונ םירמאמ שפחל רגתא תמישמ םידליל םג ונתנ האוושהו םוכיס תויונמוימב

 1 0 ו ט כי

 תדימ לע םג ,ונתחמשל ,דיעמ רבדה יכ ,שיגדהל תויוליעפ ןתוא ןהילע סשיילו (תורדגומ תובותכב)

 העבהו ןושלל םירומה םישכורש יבושקתה עדיה ונלש תןליעפב דואמ תדבוכמ הפתוש תא
 ,םיאשונל וניומ הלא םירמוח .תונורחאה םייתנשב תומשרתהל התוא ךל חלשא -תטלשומ הייהת תוליעפהש עגרב

 תוכזב םיחיבשמה םירומה תא ןה םיתרשמ םה ךכבו הבורמ תלעות ונממ םיקיפמו סכלש רתאב הברה סירקבמ ל 7 , לש רתאב הברה סירקבמ ונחנא ,תאז דבלו

 הבהז הל

 םייושע םידימלת יכ ,ונדמל תיפולח הכרעהב םיקסועה םירקחממ * לש ךרוצב ורוקמש גולאיד םג חתפתי דיתעב יכ ,תווקמ ונא
 לנויצרה .ידיתעה ןחבמה הנבמ תרכה תוכזב ולו םהיגשיה תא רפשל כ

, 
 לצא תויואדו -יאו תודרח תתחפה אוה ןיינעה ירוחאמש הארוהה ךרד תא יבשה ו םמק תלם
 הניחבה תנוכתמ תפישח ךרוצל םורופב שומישה תוכזב .םידימלתה .םהלש

 .םהיגשיה תא רפשל ,ונתכרעהל ,םידימלתה םילוכי
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 םידימלתה תא ןהו םתארוה יכרד תא םייקה ןווגמה

 םהל עצומל רבעמ תופסונ תויוליעפ ןווגמב םירשעומה

 .התיכב

 םידעיה דחא תא שממל הארוה להנמ לוכי ךכ תוכזב

 עדיה םוחתב הארוהה תחבשה :ודיקפת תרדגהב םיירקיעה
 .דקפומ אוה וילעש

 דוסיל רסוח-דיסלת תויצקארטניא

 ,(עדימו תויוליעפ) םינכומ םירמוח ןווגמ שי טניירוא רתאב

 םידימלתה ןיב היצקארטניאה .דימלתה תא םישמשמה

 תא הנפמה ,הרומה ידי לע המוזי הרקיעב הלא םירמוחל

 הארוהה ךילהתמ קלחכ הארוהה ףצרב םיוסמ רמוחל דימלתה

 ונפ םג םידימלת רפסמ ,תאז םעו ."ףפור" עדי קוזיחל וא

 ,תורגבה תוניחב תארקל רקיעב ,םתמזויב הלא םירמוחל

 .הניחבל ןנוכתהל ידכ ףסונ עדימב ךרוצה שגרוה רשאכ

 םוכיס
 .עוצקמה רתאב תולהנתמה ,תויצקארטניא ןווגמ אופא וניאר

 ןכל םדוקש ,תושדח תויצקארטניא רצי שדחה םוידמה םאה

 וללה תויצקארטניאה תומייקתמ אמש וא ןיוטיב ידיל ואב אל

 תא תונשמ ןה התע ךא ,םירומה ירדחבו דומילה תותיכב םג

 ?ןייפוא

 ןה ורצונ רתאה תועצמאב :"םגו םג" :איה הבושתה יכ ,המוד

 שמשמ רתאה ,רמולכ ,"תונתשמ" ןהו "תונוש" תויצקארטניא

 ןתוא לולכשל םגו תושדח תויצקארטניא תוחתפתהל םג המיב

 רתאה תוכזב תולבקמה ,אליממ תומייק תויצקארטניא

 יבלשל ןהו הארוה יכילהתל ןה תונווגמו תושדח תויוכיא

 .םימייקה הדימלה

 הלא תויצקארטניא תובישח לע ךכמ קיסהלו דומלל ןתינ המ

 ?הדימלהו הארוהה יכילהתל

 םידימלתל ילאוטריווה הרומה ןיב תויצקארטניאה ,תישאר

 ןתינ ךכב .הדימל תונונגס לש בחר ןווגמל המאתה הרשפא

 םכרד תא התיכה רדחב אוצמל ושקתהש םידימלתל הנעמ

 ..םהל תוחונה תועשבו םהלש ךרדב ,םהלש בצקב םדקתהל

 ירועישב הרזע" ןוידה תצובקב הז םוידמ ולצינ םיבר םידימלת
 .ול תומיאתמה דומילה יכרדו ויפוא יפל דחא לכ ,"תיב

 הז רמאמב ורדגוהש םידימלת יבגל םג םינוכנ םירבדהו

 םא בר קפסש רבד ,םמצע עיבהל ךרד ואצמ הלא ."םינתעד"כ
 תצקמב ,ךכל ףסונב .התיכה רדחב ובטימב שחרתהל לוכי אוה
 םירצות תאלעהל המרופטלפ תניחבב רתאה הוויה םירקמה
 וללה םירמוחהש הדבועה .םידימלת לש םג ךא םירומ לש ןה
 תופסונ תויוליעפ רוביח הציאה תבשחוממ הביבסב םיאצמנ
 תורוצ לש תוחתפתהל היצמיטיגל הנתנו םירחא םירומ ידיב

 .םידמולה דצמ ןהו םירומה דצמ ןה ,תופסונ הכרעהו יוטיב

 יתלבו הבחר הפישח ןַמְזִמ יטנרטניא רתאש הדבועה תוכזב

 םיאצמנה םירמוחה לש ידיימ לוצינ תורשפאו תלבגומ

 הבוגתה ,תויצקארטניאה תבחרהל המרג ךכ לכ םינימזהו

 ילעב ןיבו אסיג דחמ םידמול - םיתימע ןיב םהילע בושמהו

 .אסיג ךדיאמ הארוההו ךוניחה םוחתב םידיקפת

 לש ןתוליעי תא חיבשהלו ךישמהל םיווקמ ונא

 חתפל ונתנווכב ןכו רתאב תומייק רבכש תויצקארטניאה

 הכרבב לבקתי/ לבקתמ ןויער לכ) תושדח תויצקארטניא

 .הדימלהו הארוהה תחבשה ךרוצל (הרקוהבו הכרעהב

 תויצקארטניא רצי שדחה םוידסה םאה
 וא ןיוטיב ידיל ואב אל ןכל םדוקש ,תושדח
 םג וללה תויצקארטניאה תוסייקתס אסש
 ןה התע ךא ,םירוסה ירדחבו דוסילה תותיכב
 ?ןייפוא תא תונשמ
 תועצמאב :"םגו םג" :איה הבושתה יכ ,הסוד

 ןהו "תונוש" תויצקארטניא ןה ורצונ רתאה

 םג הסיב שמשס רתאה ,רסולכ ,"תונתשמ"
 לולכשל םגו תושדח תויצקארטניא תוחתפתהל
 תולבקמה ,אליסמ תופייק תויצקארטניא ןתוא
 ןה תונווגסו תושדח תויוכיא רתאה תוכזב
 .םיסייקה הדימלה יבלשל ןהו הארוה יכילהתל

 לש הלא םיבלשב ןויד תצובקב תופתתשה יכ ,ונל הארנ

 דחא לכ" :גוסה ןמ הרימא .ןיעמ איה רתאה תוחתפתה

 ."!לוכי (עדויש)

 םיבלשבש םידמולה יבגל ןהו םירומה יבגל ןה ןוכנ רבדה

 .םילאושל םיבישמ ושמיש םימיוסמ

 רשפאמ ,םירמוח לש בחר ףקיהל הפישחל רבעמ ,םירומל

 תופסונ הייאר תויווז תרכהו תויוליעפה ןווגמ תבחרה רתאה

 .הכ דע וטקנ םהש תוליעפה ךרעמ יבגל

 להנמ לש ריהמהו רישיה רשקה בולישב ,תאז לכ יכ ,המוד
 הבר תוריהמב תונעל תלוכיה תוכזב ןכו ,םירומה םע הארוהה

 עדיה תא קימעהל םישקבמה םידימלת יכרוצל רשפאה לככ
 םורתל ידכ וב שיש הלדנ יתלב רוקמל רתאה תא וכפה ,םהלש
 ₪ .הדימלהו הארוהה תחבשהל
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 השדח תואיצס
 - םלועבו ץראב - טנרטניאב ורכינ תוירקיע תועפות יתש

 :הנורחאה הנשב
 ירתא לש תילכלכה םתסירקו תילכלכה "העוב"ה תוצצופתה

 תידדה הפיקת ללוכ ,תשרב תומילאה ישעמ יובירו ;םיבר ןכות

 .םיברע םישלוגל םילארשי םישלוג ןיב םיתרש לש תיביסמ

 ןיב רשק ןיאו ,תועפותה יתש ןיב רשק םוש ןיא ,הרואכל
 תועפותה תורבגתה ןיבל ץראב ןכותה ירתא תוטעמתה
 תורירש הלאה תועפותה יתש םלואו ,תשרב תומילאה
 :הלאה הייארה תויווז יתשב ןתוא תוארל רשפאו ,תומייקו

 .םיחחושמו םיעושעשה ןגב םידמוע םיריעצ תובא ינש
 .דחאה לאש ?ךלש ןבה אוה םידליה ןמ הזיא -

 .שיאה הנע ,"המודאה הצלוחב דליה -

 .ןושארה לאש ,?לפנש הז -

 .באה הנע ,םקש הז ,אל -

 (טרוא רתאב "תוחורה קדנופ" םורופב העדוה ךותמ)

 ינשב תוחפל עורג תשרב בצמה ,"הקירה סוכה יצח" תשיג יפל
 םרפסמ םגו טעמתמ ןכותה ירתא לש םרפסמ םג :םיטביה
 .לדג תומילאה ירקמ לש (םתמצועו)

 תמרוג ןכותה ירתא תוטעמתה ,האלמה סוכה תשיג יפ לע
 םוקמכ ךוניח ירתא תא זקנתהל םישלוג לש ךלוהו לדג רפסמל

 םייקתהל םיכישממ ךוניחה ירתאש ןוויכ ,יביטנרטלא שגפמ

 .םצעתהלו

 ןיא רבכ .הז םע הז רשקתל םיצור םה ,שולגל םיצור םישלוגה
 תועורזב םימהלתמו םימילא םישלוג ולבקיש םיפוג הברה

 םעפ םתיאר) םהלש גניטיירה תא הלעמ הזש םושמ תוחותפ

 ,(?"תוכמ םיכלוה" םידלי ינששכ רפסה תיב רצחב הרוק המ

 ונידיב .תומילאל תאזה המבה תא ונתיש םירתא תוחפ שיו

 תא תוחפל וא) םישלוגה ללכ תא איבהל ןמזה הזו .רבדה

 ינב הלא םא םג .םדא ינב ומכ תשרב הזל הז גהנתהל (םבור

 .יודב םש םע - םינפ ירסח םדא

 שדח םלוע םינוב
 םירידגמה שיו ,ואולמו םלוע תללוכ םויה טנרטניאה תשר
 ךילהת לש ומוציעב םיאצמנ ונחנא ."ליבקמ םוקי"כ התוא

 שיו ןיינועמש ימ לכש "השדח ץרא" ,השדח הרבח לש היינב

 .המע תונמיהל לוכי היגולונכטה וידיב

 .טנרטניאב טרוא רתא תכרוע איה סטמ סדה

 היגולונבמ )6

 לש ,השדח ץרא לש היינב לע םירבדמשכ הנווכה 2%

 ?שדח םלוע

 םישוע םתסה ןמ ונחנא ,שדח םוקמ םירצוי ונחנא םא

 הממ רתוי בוט היהי אוהש הנווכ וא ןוצר ךותמ תאז

 שחרתמ הייחמ קלחש ימ רותב .ןכל םדוק היהש 4

 וב שיש דיעהל הלוכי ינא ,םלוע ותואב <

 לח םוקמ תויהל תויקנע 1%

 לה םווסס
 םיצור םה ,שולגל םיצור םישלוגה
 הברה ןיא רבכ .הז םע הז רשקתל
 םימילא םישלוג ולבקיש םיפוג
 םוועס תוחותפ תועורזב םיפמהלתמו
 םהלש גניטיירה תא הלעס הזש
 תיב רצחב הרוק המ םעפ םתיאר)
 ,(?"תוכס םיכלוה" םידלי ינששכ רפסה
 הסבה תא ונתיש םירתא תוחפ שיו
 הזו .רבדה ונידיב .תוסילאל תאזה
 וא) םישלוגה ללכ תא איבהל |סזה
 הזל הז גהנתהל (םבור תא תוחפל
 ינב הלא םא םג .םדא ינב וסכ תשרב
 .יודב םש םע - םינפ ירסח םדא

 הלוכי איה המב .םילבגומ יתלב םיקפוא םע רדהנו אלפנ

 תומייקש תולבגמ םא - ?תישונא הרבחמ רתוי הבוט תויהל
 תא הז ולבקי םישנא :דוע הב ומייקתי אל "יתימאה םלוע"ב
 ,םיארנ םהש ךיא יפל אלו םישוע/םירמוא םהש המ יפל הז

 לבקתהל תורשפא היהת תויזיפ תויולבגומ ילעב םישנאל

 ,םלוכ תא הילא לבקת הרבחה ,ןיטולחל הווש ןפואב הרבחב

 הצובק וזיא םע ול רחביו ול אצמי דחא לכו ,םישלחה תא םג

 םא םג ,דלונ אוה הכותלש הביבסה אל תאז םא םג ,תונמיהל

 םיררוגתמ םניא ולשל םימוד ןיינע ימוחת ילעב םישנא

 תאזה הרבחה .רחא רוזאב ,תרחא ריעב אלא וירוגמ תנוכשב

 ילב .תוניחב ינימ לכמ - םהל השקש הלא תא םג הילא לבקת



 וא ןאכל טופישה לע עיפשיש םייניע הארמ ילב ,תומגיטס

 אוה םדאל םדא הבש הרבח תונבל תונמדזה ונל שי .ןאכל

 םע תויחל םדא ינב םתוא לכל רשפאל הבוחה ונל שיו ,םדא

 תודחה םהינישמ קחרה (ךכב םיניינועמ םה םא) םירחאה לכ

 ומכ תשרב יכ .ןאכ םימייק םה םגש - "םיבאז"ה לכ לש

 תשר לש ךוניח רתאכ ,ונתבוחו .לוכהמו לוכה שי ,םלועב

 תא ונלש םישלוגל תוארהל ,רעונ ינבל לוכ םדוק תדעוימה

 רוחבל םתוא תוחנהלו ,הזה שדחה םלועב ערה תאו בוטה

 תשרב שיש תלעותה ברמ תא קיפהל םמצעב תעדל :בוטב

 עוגפל העפות סושל וא שיא םושל תתל ילב (הברה שיו)

 ילבמ תשרב םהייח תא תויחל דציכ םתוחנהל ןכ ומכו ,םהב

 רוזעל םתורשפאב ,ןכ לע רתי .הב םייחש םירחאב עוגפל

 אוצמל םילוכישו םהל השקש םישנא ;םירחא םדא ינבל

 םייקל םיקזחה ונחנא עדנ םא ,רתוי ןגומו בוט םוקמ תשרב

 .(םיפורט תמאב) ולא םיפורט םימיב ותוא

 שדחה םלועב טרוא
 םלגלו הז בלשב סנכיהל םיכירצ ךוניח תשרכ ונא אקווד עודמ

 תאזו ,ךוניח תשר ונחנאש ינפמ קוידב ?קחשמב יניצר דיקפת
 השדחה הרבחה לש ראתמה יווק תא רייכל ונלש תונמדזהה

 דוביכו קדצ לש םיכרע ,םייסיסב םיישונא םיכרע יפ לע תאזה
 םיטוב םיעצמאו תומילא תוירקת הבש הפוקתב םג ,תלוזה

 תוסנכה רתוי בינהל ךכבו גניטיירה תא תולעהל םייושע
 .טנרטניא רתאל תוירמוח

 הבש הפוקתב ןטק תויונמדזה ןולח ונל שי לבא .ילוא ?םימת

 סנכיהל הסננ אל זא .םהלש תונמדזהה תא ודביא םישנאה בור

 ?ןולחה ךרד ונלש םיכרעה םע

 תויונמדזהה ןולח
 ונרדגה ,טרוא רתאל הנש תאלמב ,יצחו םינש שולש ינפל

 איבהלו תיכוניח שגפמ תדוקנכ ודסמל הרטמב שדחמ ותוא

 (םידימלת) רעונ ינב לש תיטנרטניאה תוליעפה תא וילא

 ויה .(...םיצרמ ,םיצעוי ,םילהנמ ,םירומ ,םיטנדוטס) םירגובמו

 האמה ףוס לש "בהזל הלהב"ה לש םיטהולה םימיה הלא

 העבטוה ףאו ,םיבר ןכות ירתא ומקוה םהבש םימי ,20-ה

 ."ךלמה אוה ןכותה" המססה

 לש תוליעפ תוארל ונלחתה הנורחאה הנשב קר ,םצעב

 חפנב הדיריה תמגמל דוגינב םלואו ,רתאב םירומו םידימלת

 היילע תמגמ תרכינ ונלצא ,םירחא ןכות ירתאב תוליעפה

 טרפב ןכותה ירתא לש הלודגה הליפנל רשק ילב ,תכשמתמ

 עופישה ונלצא .ללכב תירחסמה תיטנרטניאה היישעה לכ לשו

 רוריבב איה ולש המגמה לבא ,יתמרד תוחפ הברה ףרגה לש

 תולפונ פא-טראטס תורבחשכ םג ירה :המית ןיאו .היילע
 רתויו ,לדגו ךלוה תשרב םישלוגה רפסמ ןיידע תורגסנו

 .הילא םיעיגמ םישנא

 < - - ךפהה .תוחפ ושלגי רעונ ינבש הארנ אל יחכונה בצמב
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 םירומו םידיסלת לש תוליעפ תוארל ונלחתה הנורחאה הנשב קר
 ןכות ירתאב תוליעפה חפנב הדיריה תסגמל דוגינב םלואו ,רתאב
 הליפנל רשק ילב ,תכשמתס היילע תסגס תרכינ ונלצא ,םירחא
 תיטנרטניאה היישעה לכ לשו טרפב ןכותה ירתא לש הלודגה
 לבא ,יתסרד תוחפ הברה ףרגה לש עופישה ונלצא .ללכב תירחסמה
 תורבחשכ םג ירה :הסית ןיאו .היילע רוריבב איה ולש המגסה
 ,לדגו ךלוה תשרב םישלוגה רפסמ ןיידע תורגסנו תולפונ פא-טראטס
 .הילא םיעיגס םישנא רתויו

 ,תילארשיה תשרב תואיצמה תא הפי תפקשמ וז העדוה הביטנרטלאה תא םהל תתל םיכירצ ונחנאו .ןוכנה אוה

 הלביק איהש תוכמותה תובוגתה ןמו) הנממ דומלל רשפאו .היופשה

 םישלוג לש םהיניעב םג ,וניניעב קר אל יכ (םורופ ותואב

 והז .תשרב תוחורהו חורה ךלה יונישל תונמדזהה יהוז םיבר תוארהל תרחוב ינא הז רמאמב יתרטמלו ונניינעל רשקה תא

 - םירומ ,םירוה ,םירגובמ ,םידלי לש - ךוניחל ןמזה קוידב ,ונרתאב םימורופה ילהנממ דחא לש יולג בתכמ תועצמאב

 םירחא םישלוג םע רשקתמ אוה םא ןיב ,תשרב שלוגש ימ לכ ,םישדוח המכ ינפל םילהנמה םורופב ונלצא םסרפתהש

 ירגאמו םייטטס םירתא לש םהיכבנל שלוג אוה סא ןיבו :םוק.טודה תליפנ לש המוציעב

 .עדימ

 םיקיתו םידסססל םג תונורתי שי
 תויהל דמחנ טנרטניאה קושב תוכופהתה לכ םעש יתבשח םתס*
 דטל םינתונש הירוטסיהו םישרוש םע טרוא ומכ ףוגל "ךייש"
 .רבשס תוסיב םג ליגרכ דקפתל חוכה תא ןוגראה לש ןווקמה

 אלו רקיעה אוה ןכותהו תונכצעמ תוסוסרפ ןיא ןאכ םיסורופב
 .שסתשמה אוה ירקיעה חיוורסה ,יפסכה חוורה

 םורופ להנל יתיצר אלש רחאמ שפיט םתס ינאש ובשח םיבר

 הנושב) םיצירסת ועיצהש םיססרופס טנרטניא יגתומ תחת
 תוריהסו תוטשפש יתנמאה דיסת ינא לבא ,םייסנניפ (טרואמ
 ךושמל ידכ תיביטקרטאו תכשומ יד הפ םיסורופה תכרעמ
 "!םורופ להנל הביסה השעפל וזו - םישסתשמס

 ,יקנע עדימ רגאמ התויה לע ףסונב ,טנרטניאהו

 םלשל ,תונקלו רוכמל רשפא ובש בחרמ

 ךותב הרוקש המ לע עדימ לבקל ,תונובשח

 לכב ריוואה גזמ) הל הצוחמ הרוקש המו ,תשרה

 םדוק תקפסמ טנרטניאה תשר ,(לשמל םלועה

 ינב שוגפל תונמדזהו ,תרושקת לוכל לעמו לוכ

 תויחלו ,םתיא ןיידתהל ,םתיא דדייתהל ,םדא

 רומשל ליכשנ םאש הרבח .םדא ינב תרבחב

 ּ₪ .תישונא הרבח היהת םג איה - הילע
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 יב רתא "" תיריוואה היישעתה - טרוא
 םיכרצל הנעמכ
 טנרטניא ירתא טקיורפ

 תילאוטריו הדיסלו הארוה תביבס
 הייששעתה טרוא רפסה תיבל רתא תסקה טקיורפב אצומה תדוקנ
 הדימל בלשסה רתא תסקה איה ,רשא ןלה ש"ע תיריוואה
 םויה ייחב םיפקתשמ םהש יפכ רפסה תיב ייח םע תילאוטרויו
 תיסוי םויה "תואיצסה" תא תחקל היה ודוסיב ןויערה .םויה
 םישגפס ,םירועיש) תויוליעפ הזיא תופצלו התוא חתנל תסייקה

 .רתוי הובג שוסיסה

 הנורחאה תעב יוטיבל האבש יפכ "קט יה"ה יקנע תליפנ

 תווצ ליבשבו יליבשב תוחפל תחצינו הבוט יד החכוה התייה

 ,המיאתמ "הנכה" אלב ריהמ יונישש ,רפסה תיבב טקיורפה

 סופספל םצעבו ,םיבאשמ זובזבל ,ןולשיכל ,תוקסרתהל איבמ

 .שמומ אלש לאיצנטופ לש לודג

 עמטומ ,ןמז ךרואל שחרתמה ךילהת אוה יתימא יוניש
 יביכר לכו תכרעמה ישמתשמ לכ תא וכותב בלשמו הליהקב

 הכילוהש וז הסיפת .ףטוש ןפואב הכימת ןתמ ךות תכרעמה

 ,השקה ךרדב הריחב יהוז השעמל ,הטושפ הניא ךילהתב יתוא

 אוצמל ןויסינ ,תויסולכואה ןמ לודג קלחל הבשקה לש הריחב

 תודדומתה ,םייחב ומכ קוידב םימרוג הברה ןיב ףתושמ הנכמ

 ,םלוע תוסיפתב םיינורקע םיטקילפנוקו םיתומיע םע

 .ךורא חווטל דעיה תא גישהל לכונ ךכ קר יתסיפתל

 םידעיו תורטס םיכרצ יוהיז
 ירומ לש םיכרצה ולע תבחרומה הלהנהב בצמה חותינמ

 .טקיורפה סזויו להנמ ,תיריווא היישעת טרוא רפס תיבב םיבשחמ םוחת זכרמ אוה יול דוד

 םילוכי ונא (הסודכו םינחבס םויק ,תודובע תריסמ ,םייתרבמ
 הרקמב) "חטשה" ןס םישנאה םא קר .טנרטניאה תשרל תולעהל
 שי יכ וארי (קשסו דרשמ ידבוע ,הלהנה ,םירומ ,םידיסלת ונלש
 יוכיס אהי הסלשה החסונהס קלח םהו םהלש םיכרטל תוסחייתה

 :הלהנההו רפסה-תיב

 "ריוואב" הדימל ירמוח תולעהל .1

 םורופ ישגפמ םייקל .2

 רפסה תיבב תויסולכואה לכל םייפותיש םירגאמ רוציל 3

 תשרב תימוי םויה תוליעפה ףקשל .4

 ךפההו םירומל םידמולה ןיב רשקה קזחל .5

 ןיבו םייתתיכ ךות םישדח םירשקל ךוות רוציל .6

 םייתתיכ

 ,םידימלתל ףסונ יוטיב ילכל תורשפא תתל .7

 םיאצומו ,תילטנורפה התיכב העבהב םישקתמה

 .ילאוטריווה בחרמב םייוטיב תא

 רבעמ הברה יזכרמו יסיסב ךילהת אוה םיכרצה יוהיז ךילהת

 סרג רתאה ןוגרא םצעש םירקמ ויה ,טנרטניא רתא ןוגראל
 :לשמל ולפוט אל בר ןמזש םיכילהת קודבל ונתאמ קלחל

 רוזיב ,תויוכמס ,עדימ תרבעה ןפוא

 הברהב ללכבו תכרעמב םינוש םימרוגל תומישמה לש םיקלח

 ."קבאה תא תוקנל" ונל םרג ךילהתה תומוקמ

>- 
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 תוברועמ :החלצהל חתפסה
 םלוכ לש הלועפ
 רפסה-תיב תכרעמב טרפ לכ ,וניאר רתאה תסיפתב

 רצואכ" (...הריכזמ ,קשמ דבוע ,להנמ ,הרומ ,דימלת)

 הביבס תונבל ונלש תלוכיה יכ ונבה .בר "עדי

 וז איה ,ולא תורצוא תיבויח לצנתש ,תיביטרגטניא

 לעו טקיורפה לש ותחלצה לע ךורא חווטל ןירקתש

 תויסולכוא לש בחר ןווגמ ףתשל ונלש תלוכיה

 .הביבסב דיקפת "לבקמ" ןהמ דחא לכש ךכ רפסה-תיבב

 יביכר לכ לע "תיריוואה היישעתה טרוא" רפסה תיב

 .וז הרטמל סייגתה ןוגראה

 ה הוה רנו רמתו בנווה נונו ניו

 ןיערג רחבנ םירוסה תווצס - !הלועפ
 םיכרעס תיינב ,םיבלשה רתיל הכיסת

 יוגיהה תודעווב תופתתשה ,היחנהו הכרדה

 תרשפאמ תדעויסה הביבסה .דועו
 בתכ הרומש עגרב ,הרוסל היסונוטוא
 הלא לכ ,הדובע ,ןחבס ,רועיש ךרעמ
 ידיסלתל םיניסז םישענו "תשרל םילעוס"

 .ןסז לכבו םוקמ לכס רפסה-תיב

 רפסה-תיב תלהנה
 םיפתוש ויה תבחרומה הלהנהה ןייטשטור םהרבא רמ להנמה

 רפסה תיבב רתאה לש העמטההו יונישה יכילהתלו המזויל

 גאודו הביבסה לכ תא לעה תמרב ךשומ ס"היב להנמ רשאכ

 .הביבסה תיינבל םישורדה םיכרצהו םיבאשמל

 הלא לכ ,הדובע ,ןחבמ ,רועיש ךרעמ בתכ הרומש עגרב

 לכמ רפסה-תיב ידימלתל םינימז םישענו "תשרל םילעומ"

 םיסרוק תנכהב םיפתתשמ םירומ רפסמ .ןמז לכבו םוקמ

 טקיורפה לש א בלשב רבכו (6-160זחוחָ) םיילאוטריו

 "םיגלגלד" אשונב תיתרפס הקינורטקלאב סרוק הלעוי

 םויס יבלשב יוצמה ףסונ סרוק ,ןילגנא לגיס הרומה הבתכש

 תארקל .ץיבליצנא הרש ידיב בתכנ הקיטמתמה םוחתב

 הביבס תונכל ונלש תלוכיה יכ ונבה
 ,ולא תורצוא תיבויח לצנתש ,תיביטרגטניא |
 ותחלטה לע ךורא חווטל ןירקתש וז איה ,

 ףתשל ונלש תלוכיה לעו טקיורפה לש
 .רפסה-תיבב תויסולכוא לש בחר ןווגס

 םירוס
 תחיקלב ןהו תויומלתשה תועצמאב ןה םיבלתשמ םירומה

 .םינכתב ותנזהו רתאה תלעפהב ליעפ קלח

 ליעפ ןפואב ףתתשמה ולוכ םירומה רדח - הושכה %

 ל"הנש תליחת דע ורבע םירומה ןמ 70%-כ .תויומלתשהב

 ראוד ,טנרטניאה יזרב ( 'ש 112) הפיקמ תומלתשה ב"סשת

 תאז ,דועו םימורופב תופתתשה ,עדי ירגאמ תיינב ,ינורטקלא

 תכרעמ) טקיורפה תא ווליש תוכרעמה תדימלל ליבקמב

 תרבח לש 5118001061 תכרעמ ,טרוא פו"מ לש 66
 תרבח םע הלועפ ףותישב תודבועש הנכות תוכרעמ "הנובת"

 תרשפאמ תדעוימה הביבסה .דועו יוגיהה .(טפוסורקיימ

 ,הרומל הימונוטוא

 רתיל הכימת ןיערג רחבנ םירומה תווצמ - !הלועפ %

 תודעווב תופתתשה ,היחנהו הכרדה םיכרעמ תיינב ,םיבלשה
 ,הרומל הימונוטוא תרשפאמ תדעוימה הביבסה .דועו יוגיהה

 היגולונבמ ָבן%]])

 םיסרוק תנכהב םירומ דוע בלתשהל םידמוע וב בלשל רבעמה

 .םיפסונ

 םידיסלת
 ינשב יוטיב ידיל האב םידימלתה תוברועמ םג םירומה ומכ

 .רתאה תלעפהב תוליעפו הרשכה :םידבר

 םוחתב הרשכה ולביק םידימלת 150-כ - הרשכה +

 ,הדימל הביבסה תרגסמב דקפתל ולכויש ידכ טנרטניאה

 לכ ךרואל תפטוש איה ךילהתה תעמטה .דועו םוזיי ,הלעפה

 םיירהוצה-רחא תועשב ,םיזכורמ םימיב תישענו הנשה

 םייקתה ,לודגה שפוחה ךלהמב ףסונב .םיגתה תושפוחבו

 ךבדנ ווהיש ,םידימלת 15 ,טנרטניא ינמאנל ףיקמ סרוק

 .םידימלתה ברקמ םיכמותל ןושאר

 אוה הבש המישמ עוציבל דעוימ תווצב דימלת לכ - הלועפ %

 היהתש בושח ,ונוצר יפל בורלו רתויב הבוטה הרוצב ןמוימ
 ןמאנ גתו הצלוח ,הדועתל וכז םידימלתה .היצביטומ םהל

 לוכהו .תונווגמו תונוש תוליעפ תויוכז םהל הנקמה בשחמ

 לש רשפאה לככ בר רפסמ ףותיש היפלו אצומ תדוקנ ךותמ

 קלח ךופהל יונישלו טלקיהל טקיורפל עייסי םירומו םידימלת

 .רפסה-תיב ייחמ

 קשסהו להנמה ידבוע
 ןתמו היצרטסינימדאה תמרב ךילהתב בושח לגלגכ םישמשמ

 .דרשמו דויצ תמרב הכימת



 לועפתו היגולונכט ,ןוסיס
 אוהו הדובעה דרשממ לבקתה טקיורפל ןומימה - ןומימ 4

 דרשמל תפתושמה יוגיה תדעו תרזעב טקיורפה תא הוולמ

 .לארשי טרואלו רפסה-תיבל הדובעה

 לש פ"ומ תווצב ונרזענ יגולונכטה חותיפב - היגולונכט %

 חונ קשממ ונרובעב התנבש "הנובת" תרבחבו לארשי טרוא

 .םיילאוטריו םיסרוק תיינבל
 לע יארחאה דחוימ תווצ רפסה תיבב םקוה - לועפת +

 תרבעה ,רתאל תינכט הכימת ,רתאל םתנזה םינכת ףוסיא

 ללכב טנרטניא אשונב םירומלו םידימלתל תויומלתשה

 .טרפב השדחה הדימלה תביבסב הדובעו

 ?האלה המ
 :תא ללוכ טקיורפב ב בלש

 ,ונינפל תכרעמב ןויערה דוסימו תעמטה .1
 ,םירומהו םידימלתה לש תופתוש תויומלתשהב ךשמה .2

 תוליעפב תכרעמה תעמטהו הכרדה יעצמא תביתכ .3

 רפסה תיב תליהק לש תפטושה

 ?החלצה היהת המ
 תעצבתמ ובש םוקמל רפסה תיב תא ךופהת רתאה תחלצה

 ,ול ץוחמ םג אלא ןיינבה ילתכ ןיב קר אל תיתועמשמ הדימל
 רועישה תא דומלל לגוסמה רדענ וא הלוח דימלת ידי-לע םא

 ןיינועמה דימלת ידי-לע םאו תיזיפ אצמנ ונניאש תורמל

 .רועישה אשונב וירומ םע ץעייתהל רועישה לע רוזחל

 םייטנוולר תומוקמל םידימלתה תא תונפהל ולכוי םירומה

 תחילש ,הדובע יפד,הדימל ,הרזח ךרוצל רפסה תיב רתאב
 .דועו הרומל תודובע

 רפסה תיב תא ךופהת רתאה תחלטה
 הדיסל תעטבתס ובש םוקסל
 ןיינכה ילתכ ןיב קר אל תיתועסשמ
 דימלת ידי-לע םא ,ול צוחס םג אלא
 תא דומלל לגוסמה רדענ וא הלומ
 תיזיפ אצסנ ונניאש תורסל רועישה
 לע רוזחל ןיינועסה דיסלת ידי-לע םאו
 אשונב וירוס םע עייתהל רועישה
 תא תונפהל ולכוי םירוסה .רועישה
 רתאב םייטנוולר תוסוקסל םידימלתה
 יפד,הדיסל ,הרזח ךרוצל רפסה תיב
 .דועו הרוסל תודובע תחילש ,הדובע

 דדמית הז בלש תחלצה ,ונדי לע השבוגש רתאה תסיפת יפל

 רפסה תיב תליהקש ךכבו הב שומישהו היגולונכטה תעמטהב

 הסנכה ידכ ךות - ימנידו ילאוטקאל רתאה תא ךופהת

 תיתועמשמ הדימלל רתאב שומישו םירמוח לש תפטוש

 הפילחמ םימיוסמ םירקמבו התיכה רדחב דומילה תא הוולמה
 .ותוא

 . !הנשה ףוסב םכילא רוזחנ
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 "וששה ןזכ וביוחוודמ"

 ןולוח - טרוא

 ל
 םאחל יבוק

 ינפ לע ךשוחו והובו והות התיה ראהו"
 "..םוהת
 עיגמ ,ןולוח טרואב הקיזיפ זכר ,ינא ינש םוי רקוב

 ינא הקספהה ןמז עיגהבו הארוה לש םוי דועל רפסה-תיבל

 ינא םקלח תאש 'י תבכש ידימלתמ תולאש לש "לובמ"ב לקתנ
 עובשמ תוחפ דועב :דימ תררבתמ הביסה .דמלמ אל וליפא
 דמלנה רמוחה ףקיה לכ לע הוושמ ןחבמ שי 'י תבכשל

 .הנשה תליחתמ

 לכל רוזעל רשפא ךיא :ימצעל בשוח ינא םוי ותוא לכ ךשמב

 ןיינועמ דואמ ינא ךא םלוכ תא דמלמ יניא םנמוא ?םידימלתה

 !םהמ דחאו דחא לכל עיגהל

 "רוא יהיו ,רוא יהי ,םיהולא רסאיו"

 ןיא שממ ,ןוכנ אל ןיבנ אלש) ישפוחה ינמזב הלילב תרחמל

 יל הלוע םואתפו יתאנהל שלוג טנרטניאל סנכנ ינא (הברה

 לכ םע רשק רוציל ידכ הזה ילכה תא לצנא אלש המל ,ןויער

 .(בשחמ שי דימלת לכלש דיגהל רשפא וננמזב) ?םידימלתה

 חולל שגינ ינא ,דובעי הז ךיא יבגל העידי יאו תוששח ךות

 רשפא '' תבכש ידימלת לכל" :עידומו רפסה-תיבב תועדומה

 22:00 העשמ תבש יאצומב הקיזיפ זכרל תולאש תונפהל

 טרוא םורופל סנכיהל !ו1ןס:///שחיאש.סח\.סזס.1!/ רתאב
 "!ןולוח ינכט

 ...9.ברע יהיו
 :זירכמו רתאל סנכנ ינא 22:00 העשבו תרבוע תבשה ,ץר ןמזה

 המכ - תונרקס ילוכ ,"ןולוח טרוא ידימלת לכל בוט ברע"

 היהי ליעי המכ דע ,ללכב דובעי הז ךיא ,סנכיהל וחרטי םידלי

 תוליחתמ תולאשהו םייתוקד תופלוח אל ,הנהו .ןויערה

 :םורזל
 ?ילילש אוה תרזפמ השדע דקומ םאה +

 ?הניחבב היהי הייאר םוחת +

 .ןולוח טרואב הקיזיפ זכו אוה םאמחל יבוק

 היגולונבט ָצ)]/) 2

 תוארמ יתש םיביצמ רשאכ תויומד ףוסניא שי המל +

 ?היינשה לומ תחא תויפוסניא

 ?הניטקמ השדע וזיא +

 ?הניחבה הליחתמ יתמ +

 (תירטמואיג הקיטפוא אוה הניחבה אשונש ןיבהל רשפא)

 דחא םואתפ רשאכ תולאשה לכל תונעל הסנמ ןבומכ ינא

 ונל ןתית ילוא יבוק" :השקבב יתוא עיתפמ םידימלתה

 הזל ,ספוא ,"עיפוהל תולוכיש תוינקירמא תולאשל תואמגוד

 ןמזב המגודל תולאש לע בושחל הסנמ ינא .יתננוכתה אל

 ליבקמבו תופסונ תולאש םירזהל םיכישממ םידימלתש

 ןצינו יטמ ,םהירבח לש תולאשה לע תונעל םג םיליחתמ

 םיביצמ" :הנוע ביברו "?תיטירק תיווז םיאצומ ךיא" :תולאוש

 ."...ליגרכ ראשה לכו טואא אפלאב תולעמ 90 לנס תחסונב

 המ ןמז רחאל .חלושו תולאשה תא בותכל םייסמ ינא

 ונע םלוכ אלש ןבומכ ,תולעל תוליחתמ ייתולאשל תובושתה

 קדוצ ימ םידימלתה ןיב חוכיוול דע ינא זאו תובושת ןתוא

 הארמ וזיאב" :הלאשל) ןצינו יטמ תונוע "הרועק" ,המלו

 :הנוע רורדו ("?הייארה םוחת תא לידגהל ידכ םישמתשמ
 תויומד תולבקתמ הרועקב" :תוביגמ יטמו ןצינ ,"הרומק"
 הארמב םג תומדל רושק אל הז" :בישמ רורדו "תונטקומ

 יבוק ,היאר םוחתל רושק הז תנטקומ תומד םילבקמ הרועק

 ונ" :זריל לש השירד/השקבה ליבקמבו "?יתוא הבגמ התא
 ענכינ ינא ןבומכ זאו "?תובושתה תא םג חלשת ילוא ,יבוק
 .תובושתה תא חלושו

 תכרבב דרפנ ינא .שורפל ןמזה עיגמו תוצח ירחא רבכ בוט
 ןויערה ,קופיס לש ךויחב הטימל לפונו "בוט הלילו החלצהב"
 םגו יתינהנ שממ ינא !בוט וליפאו ללכב ער אל היה
 .םליבשב ליעי היהש בושמ שי םידימלתהמ

 " .בוט יכ םיהולא אריו"
 ןימזמ בוש ינא תורגבה תניחב ינפל םגו ןגמה תניחב תארקל
 יניא טעמכ תאזה הפוקתב .םורופל סנכיהל םידימלתה תא
 םה ירהש (דמלמ ינאש הלא תא אל םג) םידימלתה תא האור

 ןכלו הניחב תארקל תושפוח וא םינחבמב םיאצמנ ןמזה לכ
 .םידימלתה םע ילש הדיחיה תרושקתל ךפוה הזה ילכה

 לומ ימצע תא אצומ בוש ינא תורגבה ינפל תוליל ינש ךשמב
 רפסמ תורגבה תארקל םעפה ,םידימלתה םע חחושמ בשחמה
 ףוג ,תינרדומ ,הקיטפוא ,למשח ,הקינכמ) רתוי בר םיאשונה

 שש -\



 םתוא לע םינחבנ םלוכ אל ,הזמ רתויו (ןיפוליח םרז ,חישק

 רפסמ ,ססות םורופה ,הנהנ רתוי וליפא ינא םעפה .םיאשונ
 עדוי םג ינא םמע תוחישמ .לדג קלח וב לטונה םידימלתה

 וסינ - יביספ ףתתשמכ םורופב ופתתשהש םידימלת שיש

 דחא ידי לע וא ידי לע ,םורופב ועיפוהש תולאש רותפל

 ,םורופב ועיפוהש םירחא לש תונורתפל וושה ,םידימלתה

 .םירבסההמ ודמל

 םיחוכיווהו הניחבה תמרב תולאש םידימלתל בתוכ ינא

 הנהז" ודלנור ןעוט "העוט ןורהא" :המלו קדוצ ימ ,םיליחתמ

 ןורהאו "תויגרנא םע ןמז אוצמל רשפא יאש ןעט אוה :רבסהה

 הז .תויגרנא םע ןמז אוצמל הצור אוה !ול דיגת יבוק" :ביגמ

 הזמ רתוי ךירצ המ ,וניניב ."תויגרנא םע אלו תויוריהמ םע

 דע ברעתמ אלו בשחמה לומ בשוי ינא ?הקיזיפל הרומ

 ."!קדוצ ימ יבוק" :היינפה העיגמש

 דוע ,ןכ" "?תולאש דוע םיצוד" - לאוש ינא ירבסה ירחא

 .זרא הנוע "תולאש

 תישיא ילא םינופ אל רבכ םידימלתהש תוארל חמש ינא

 :תלאוש הדלז .הזל הז תונעל םיצמאתמ םהו ,םהיתולאשב

 ןור "א0 דועו 1 לופכ םגו 2[/+0) החסונב םישמתשמ יתמ"

 ךל ןיאו תויגרנא םע והשמ וא ףרג לשמל ךל שישכ" :ריבסמ

 תוריהמ ךל שישכ ,התוא בשחל חוכ ךל ןיא וא הצואתה תא

 ךל שישכ" :שיגדמו קזחמ ןורהאו "תיפוסו תיתלחתה

 תיפיצפס המגוד תנתונ הדלז זאו "תויוריהמ קרו תויוריהמ

 .רוזעל םיכישממ ודלנורו ןורהאו

 םידימלתה ןיב הרצונש האלפנה תרושקתב הפוצ קר ינאו
 ,ףד לע הלאשה תא רתופ ינא םיחוכיווה ךלהמב .יל גגומתמו

 .חלושו קרוס

 ירוחאמ םירתתסמ םהמ קלח ,ההזמ ינא תומשה לכ תא אל

 םילבקמ סלוכ .'וכו ינבצע דימלת ,א ,הדלז ,ודלנור - יוניכ

 יתעתפהל .םהיתימעמ ןהו ינממ ןה תוסחייתה התוא קוידב
 .יוניכה ירוחאמש תומדה תדיח תא חצפל הסנמ שיא ןיא
 ?עדוי אלש ידיחיה ינא ילואו

 םגו םורופל םידלי םיסנכנ ןיידעו ,הרבע תורגבה םג הנהו
 "םורופל יתעגעגתה ,תורגבה הרמגנ' :םהיעוגעג םיריאשמ
 .זרא רמוא

 "...ןדע ןג םיהולא עטייו"
 ?םצעב ןאכ יתגשה המ זא

 .ידימלת םע רתוי הבוט תרושקת ש

 םיאצמנ אל םהשכ םידימלתה לא עיגהל ךרד ש

 .רפסה-תיבב
 ידיימ טעמכ בושמ ךות ,תיביטקארטניא ךרדב לוגרת ש

 לוככ טרופמ רבסהו אל וא הנוכנ ותבושת םא דימלתל

 .שורדה
 .ידדה עויס ,םידימלתה ןיב האלפנ תרושקת ש

 לכש ןמזב וב ךא םידימלת לש תויפיצפס תולאש ןורתפ ש

 תא ןבומכו הלאשה תא תוארל םילוכי םידימלתה ראש

 .הבושתה
 דעומ ינפל שממ םיפסונ םירבסה תניתנו תולאש לוגרת ש

 .הניחבה

 שי דימלת לכלו טעמכו תרושקתה ןדיעב םיאצמנ ונא ש

 טנרטניאל רבוחמ רשא בשחמ
 הלאכ וא םינשייבהו םיטקשה םידימלתל תונמדזה ש

 ידמ תיתוטש הלאשה אמש ,תולאש לואשל םיששוחה

 .יוניכ/יודב םשב תולאש לואשל

 בושח היהש ימ לכ ,םידימלת לש ןטק אל רפסמ -םוכיסלו

 וקזיח ,וז תיביטקארטניא ךרדב הקיזיפ ולגרת ,םצעב ול

 תתלו לבקל ונהנ ,ןתבמה תארקל םהיתועידי ורפישו

 םג רבדה יתכרעהלו ,ינממו םהיתימעל םירבסהו םיבושמ
 . .םהינויצב םג יוטיב ידיל אובי

 43  םיפדמבו היגוכוגכמַ )| ]?)
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 " ה ₪ וב ייורוודוכ"

 םידומילה תנשל ת"וטומ טקיורפ לש יוגיהה תדעו

 עדמב תיצראה תורחתה ןויער תא התגה א"סשת
 ךרדכ טרוא תשר לש םייניבה תוביטחב היגולונכטו
 הביבסב היגולונכטו עדמ תארוה םודיקל

 עדמב םילדומ" רחבנה תורחתה אשונ .תבשקותמ
 וא ךילהת ,העפות םיגציימה םימגד - "היגולונכטו

 םיטשפומ םיגשומ שיחמהל םירשפאמה תכרעמ
 .(1996 ,ענרב)

 :הלאה תוביסה ןמ רחבנ םילדומ-תורחתה אשונ

 יושעה עדמו היגולונכט תארוהל יטנוולר אשונ .1

 ירומ ןיב תווצ תדובעל רוטזילטקכ שמשל

 .עדמו היגולונכט

 תשחמהו הרהבה רשפאמ םילדומב שומישה .2

 .(1996 ,ענרב) םיטשפומ םיגשומ

 רשוכ רופישב עייסמ םילדומב שומישה .3

 םיידומילה םיגשיההו תיבחרמה הסיפתה

 (!020זסשוק 8 [\סוחו, 1986)

 םירשוקמ םילגעמ השולשב הלהנתה תורחתה

 :םהיניב
 םיזכרה ,יוגיהה תדעו :ופתתשה דחא לגעמב
 םירומהו
 םידימלתהו םירומה ,םיזכרה :ינשה לגעמב
 .תורחתה תדעוו םידימלתה :ישילשה לגעמב

 ןיבו לגעמ לכ ךותב םינושה םימרוגה ןיב רשקה
 ןכו יסיפ רשק :םינפוא ינשב םייקתה םילגעמה
 .םיבשחמ תרושקת תועצמאב

 הקימנידה תא גיצמ ךשמהב אבומה תורחתה לדומ

 תישונאה תוברועמל תבשקותמה הביבסה ןיבש

 .תורחתה ןוגראב

 תעמטה טקיורפ - ת"וטומ טקיורפ שאר איה אריפש ילרוא

 .טרוא לש םייניבה תוביטחב היגולונכטו עדמ

 היגולונבט ב 4

 ו 1

₪ 

 .תורחתה לש 6-חו01/-ה | 4

5 3 2 . 4 

 ש/סז0 יצבקב דועית יקית תחילשו תביתכ .\

 תודובעה 50 ךותמ תורחבנה תודובעה 14 ןוימ \
 תורחת תדעו י"ע תורחתה תבותכל וחלשנש |

₪ 

 8 ה - >

 :תורחתה לדוס

 / סז!.סזס.ו[/חוחו/<סחומ תורחתה רתא תיינב
 ו -% השגההו הדובעה ןפוא .א :ללוכה

 | קיר דועית קית .ב
 | אלמ דועית קיתל אמגוד .ג

 | = תורחתה לש 6-ח00/[-ה תבותכל הנפה רתאה

 :הרזעו ץועייב ךרוצ שיו הדימב
 חוסוס6סזו.סזָח.

 םיזכר סנכב תורחתה אשונ תגצה
 רפסה יתבב היילתל םיטקלפ תקולחו

 \ תורחתה רתאל םינפמה

 / = היגולונכטו עדמ יתווצ ןיב חרוא תואצרה

 ךילהתה תענתהל רפסה יתבב

 \ תירפס תיבה תרגסמב

 םיזכרהמ בושמ / תבותכ ךרד םידימלת תולאשל הנעמ

 :םכסמ םיזכר סנכב
 .תורחתה אשונ
 .תורחתה תחיתפ
 ( - םירומו םיזכר םע ינופלט רשק תריצי .תורחתל ךיראת

 | | .תורחתל תשגל םידימלת דדועל םנוברדו

 ןוכדע ךרוצל םיזכרה םע השיגפ
 ו \  .םיזכרה י"ע "חטשהמ בושמ" תלבקו

 תבותכל םירחתמה םידימלתה יתווצ י"ע
 ו .תורחתה לש 6- -חוסו[-ה

 תועצמאב םידימלתה עודיי ךות תינושאר
 ינורטקלאה ראודה

 תודמעב וגצוה םילדומה :תורחתה םוי
 דועית יקית יווילב םידימלתה י"ע תושייואמ

 םיכוזה תא הרחב טופישה תדעו .תוגצמו
 .םינושארה תומוקמב



 ו ו 8

 :תורחתה םויק רחאל םיירקיע םיאצסמס
 עגמל םינתינ) םייזיפ רמגה בלשל ועיגהש םילדומה בור ,1

 םיינושארה תומוקמה תעבראב וכזש םילדומה .(ישחומ

 ,וכע טרוא - "יטמוטוא םיוות ןפדפד" :םייזיפ םלוכ ויה

 - "ריווא תמירזל לדומ" ,הייפסוע טרוא - "חוכ תנחת"

 - "רתי תוממחתה ינפמ בשחמ לע הנגה"ו הנימינב טרוא

 .הינתנ ץיבוביל די טרוא

 שמתשהל םידימלתהו םירומה רוביצ תא הדדוע תורחתה 2

 תונכות ,טנרטנא ,ינורטקלא ראוד) םיבשקותמ םילכב
6 

 תא ורשפא ינורטקלאה ראודה תבותכו תורחתה רתא 3
 קפס לכל לעמ ךא .םילדומה תעמטהו תורחתה תצפה
 התיה אלו תילאוטריו תורחת תראשנ תורחתה התיה
 תישונא תוברועמ אלל םייזיפ םידממל םידיגו רוע תמרוק
 .היגולונכטו עדמ ירומו יזכר יווילו דודיע ,הכימת תללוכה

 -םיטקדיד םינכת תעמטהל יעצמאכ תורחתה לדומב שומיש
 םג םילק םייוניש ךות ץמאל רשפא םייעדמ-םייגולונכט
 ךא .תירפס תיב תורחת ןוגרא ומכ רתוי םינטק םימורופב
 ידימלת תייסולכואל רבעמ הז לדומ לילכהל רשפאש הארנ
 יאשונב םינכתל רבעמו היגולונכטו עדמב םייניבה תוביטח
 איה םיאבה םירקמב קודבל שיש הלאשה .היגולונכטו עדמ
 הביבסהו תישונאה תוברועמה ןיבש םיאתמה ןונימה והמ
 .תבשקותמה

 םויק רחאל 6-חו0ו[-ה ךרד ולבקתהש תורחבנ תובוגת
 :תורחתה
 "..ס"היבל וז תורחת האיבהש הרומל ונתדות"

 (רמגה בלשל ועיגה רשא םידימלת)

 תעבונה המישרמה תושחרתהב תישיא תברועמ יתייה"
 הנגהה ןפואו תונויער תמגדה ,עדי יוליג ,תיתורחת חורמ
 (היגולונכטו עדמ תזכר) "...םילדומה לע

 (ס"יב תלהנמ) "...ןיינעמה םויה לע הכרעהו הדות"

 טקיורפ יעימטמ יתימע לכל תודוהל ינוצרב :תורעה

 עדמ ירומו יזכר שדוק םתכאלמ םישועלו ת"וטומ

 .תורחתה תחלצהל םתמורת לע היגולונכטו

 עדמב םילדומ" אשונב תיצראה תורחתה

 ,'ה םויב הנשה םייקתת "היגולונכטו

 .9.5.2002-ה ,ב"סשת רייא ז"כ

 ₪ | רתא תבותכל ונפ אנא תורחתה יבגל םיטרפל
 \א/וא.סז1.סז.1!/ חחחח/6סחוק תורחתה

 :היפרגוילביב

 רושיקו הנבמ תארוהב תירלוקלומ הימדה בוליש .(1996) 'נ ,ענרב

 .לדומה גשומו תיבחרמ הסיפת ,תיגשומ הסיפת לע התעפשהו ימיכ

 .הפיח ,ןוינכטה ,"היפוסוליפל רוטקוד" ראות תלבק םשל רוביח



 רק יקוסופ
 הבר המורת לארשיב םיימדקאה תודסומב תוכרענה רקחמ תודובעל

 .6-600601וסח-ה לש םושייהו הנבהה םודיקל

 .ביבא לת תטיסרבינואב ךוניחל ס"היבב וכרענ םיראותמה םירקחמה

 םילקא
 הדיסלב יתרבח

 קוחרס + סב ינויח יתרבחה שגפמה
 ו השְענ אוה םא ןיב ו ופוטריו אוהש וא םינפ לא םינפ יב קוחרמ הדימ

 תויסינונאה
יעוה תוחישו

 ה הד
 - ל

8 ,תילולימ הניחבמ ,םידימלתה םיגהנתמ =
 

. 
 '' לכ העידי ךותמ ,תידומיל

 הרטמ םשל תונו
 וקמ הדי

 ְי

מינונא לש הטעמ ירוחאמ ו
 ל ?תוי

 תומכב היילע שי ,ימינונא ףתתשמהש .
0 . טפשמ

 

חתב תאז תמועלו ,החישב 0
 ןיא יתרבחה םו

 ו

 ח הריווא לש התורצוויהל : ריווה "הפקה תיב"ב םישגפמ+ םילאוטריו םישגפמ ומייקתה ובש סרו . קב
 טעגפמה לט תויתמצועה

 יכ הלוע ,דבל

 תובר ומרת ילאוט
 ההובג המצועבו | מז ךרואל תיתרב

 . מה יתרבחה ידה

 תצובקמ הז ודה תוצובקב םינוידה לא תית .ומצע ההזמ חתמה סמ הקתעוה ןווק יתרבחה ןוידי
 .תויאשונה ןוידה ףתתשמה ובש ןפואל

 ו םישגפמ ובלוש ו [ וא יגיבא ר"דו . ובש סרוקב רבוטקוא) ןרוא ל
 ןוידה יווילב םיית ה החתפתה ,ילאוטריווה רסודוימ דיוד ר"ד ,רוצ הנרוא

 - .תויסיפה (0
 יעב תיתרב

 תושיגפב רקיעב הרבעוה הריווא התוא

 ןוידה תוצובק לא ךשמהב .תויאשונה 7 ה

 " ייטָש-ירש הרשוא ר תסורת
 ןרוא לייגיבא ר"ד ,רסוד (0 רבוטקוא) הדיסלל ו וודעט הלטלו 0 וימ דוד ר"ד ,גרבג ובכט+

 םיטכל ל 1 ו ךרוהל

 \ ּב תרוטסת

 קוחרמ הדימל תסועל התיכ :היצקארטניא יסופד

 דימלת-הרומ היצקארטניאה סופדב ינוש שי םאה
 תביבסב תשחרתמה וז ןיבל תיתרוסמה התיכב תשחרתמה
 .(טסקט תססובמ המודמ תואיצמ תביבס איהש) \)0-ה
 ,התיכב החישה לכ ךסמ ךומנ הרומה תחיש רועישש ררבתמ

 .הובג דימלתה תחיש רועיש וליאו

 (2000 ינוי) ןרוא לייגיבא ר"ד ,רסודוימ דוד ר"ד ,רהאד הי'גו
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 שוות  ווז₪ש=חסה



 דומלל - רלסיז הטרב
 טנרטניאב

 ןיב רשקל ךיא .יגוגדפה טביהה אוה 6-[60זחוחַה-ה אשונ לש םיטביהה דחא
 ה םא תעדל ךיא ,דיסלתל רמוחה תא גיצהל ךיא ,היגולונכטל היגוגדפ
 הארוהה ןיב םילדבהה םהמ ,הדימלה ךילהתס הנהנו רסוחה תא דמול
 םינדה םירסאסו םירתא הסכ ןאכ םיאבוס .תיטנרטניאה הארוהה ןיבו תיתרוסמה
 .לו"חבו לארשיב היגוגדפל םירושקה םיאשונב

 הארוה/הדימל יכילהתב בושקת בוליש .1
 םירומ תרשכה לע ויתוכלשהו

 ה כ: / / חרס סחר .06 ו! 6 רדר / עס / חרס |
 רוזעל הלוכי היגולונכטה ךיא תוריבסמ תורבחמה הז רמאמב

 תובשקותמ תויוליעפ תואבומ ןאכ .ומוקמב האב אל לבא ,הרומל

 .ןילי דוד ש"ע ךוניחל הללכמב וחתופש

 הדימל תביבסכ טנרטניא .2
 תזס- / / איתי. 01.06! 0001/60 / 0 20

 וחו

 תרשעהל יפיצפס בשקותמ סרוק לש היינב ךילהת גיצמ הז רמאמ

 לש היצקארטניאהו ידיימה בושמהש תונעוט תורבחמה .םירומ
 הדימלל םיאיבמ יטנרטניאה סרוקב דמלנה רמוחה םע דמולה

 .תיתועמשמ

 ?ימב שכשכמ ימ :היגולונכטו היגוגדפ .3
 תכ:/ / ספוט 0100 0 ו[/ 50/0000

 ףתושמ ןוידב המייקתהש ןומולס לאירבג 'פורפ לש האצרה

 תיגוגדפה הסיפתהש ןעוט אוה האצרהב .ךוניחה דרשמלו הימדקאל

 .ביתכהל הל תתל אל לבא ,היגולונכטל החותפ תויהל הכירצ

 ו ---=--------

 .טרוא ,פ"ומל זכרמב תינעדימ איה רלמיז הטרב

 \המ'צ) השיל)א

 4. /4550551ח6 !ח6 6|%0 0[ =0ט60ווסחס| 7 66 הסוס וה 6
 ד606תוחַה חס ! 60 חח 706955: /ג [סז הז 0

6 
 תוזכ: / / יאש. סא / 196 חס |ס ל / 16660 / 2000 / סול

 5 קסקסזחוחח|
 ,ב"הראה ךוניחה דרשמ לש תיכוניח היגולונכט לע סנכ ךותמ
 היגולונכטה לש הדיקפת תא תוארל שיש תנעוט תרבחמה

 חוכשל ןיא .דמולל תנווכמ תרגסמ ךרד הדימלה ךילהתב תיכוניחה

 .דומיל תורטמל היגולונכט לש שומישב ישונאה דצה תא עגרל

 5. 6 \/\פסחוהַס ס[ (כחוזח6 [כ6|וטסז ץ/ 0[ |חפוז ט6ווסח וה (כ06ח
 סח 215066 [60ז חח

 הוס: / /ייחש-וףחסט 900 /ף|סס!6ןסטזחס\ / 2 5וזט6.חוחח
 -ה רתא ךותמ רמאמ

 | 6סזחוהַפ (כוסטס| =-) סטזחס] 0[ (כקסח סח 6
 \\/59/400202[ - היגוגדפל לדומ ללוכה

 6. 6סחוכטופזפ ןח 1606הוהַס סח 60 חח - 6000 חס
 ך6סז

 תו: 07 51015.06.ט/<ווס!/ 2600000 חחח
 לפטמה ,תיטירבה ריישדרופטס תטיסרבינוא לש רתאה ךותמ
 ףד ,הארוהו הדימל יכילהתב םיבשחמו תרושקת לש שומישב
 רשקהו תויגוגדפ תוירואיתב םיקסועה םירמאמו םירתאל תוינפה

 .היגולונכט םע ןהלש

0000 2000 06 .7 
 הז: / / אא .|ח 6.6 סח .60 / 1606 2000/6050

| 0 
 שומישה לש יביטקפא בולישב קסועה םיכנחמל ךירדמ ךותמ
 היגולונכטה לש היגוגדפה :אשונה .םידומילה תוינכתב טנרטניאב
 םילדומל תויתרוסמ הארוה תוטישמ רבעמה לע עדי קפסמ

 * /\טוחסהוא [6סזחוהַס * (סח5וזט6וטו5חו :ומכ םישדח
 * /\6ווא6 !ט0זחוהַח * 6ס|!סססזסוו6 !פ0זחוהַח * 80

 (.סחוחוטחו!ו65 0[ [607ח65 ₪

 47. םיעדמבו היגולמממַצ]?] [?)



 דוח ?ותאלחכ שחוו

 !ו| תונוכמ יקלח רוצייו הרובחת תוכרעמ
 יקלח אשונב םיקסועה םירפס תרדס ךותמ ישילשה אוה רפסה :תויגולונכט תוכרעמב קסוע רפסה |

 ןד ,תונוכמ יקלח לש תמיוסמ הצובקב קסוע קרפ לכ .תונוכמ ידימלתל דעוימ רפסה .רוצייו הרובחת |

 םיכרדהו תוטישה תא גיצמו םינקתבו םירמוחב ,קלחה דיקפתב הווהמו היגולונכטו עדמ םידמולה ,'ט-'ז |
 טקיורפ עוציבב םיטנדוטסל רזעל שמשל יושע הז רפס .ןנוכיתל ינש רפסב ."תכרעמה רבד" רפסל ךשמה |

 .רמגה הסיפתב שומיש (1) :טייזכרמ תונורקע

 אצומ תדוקנמ היגולונכטו עדמ ןיב בולישב קוסיע (2) .תיתכרעמ
 תונוכמ קזוחו הקיטסיטטס םירתאל תוינפה ,הדבעמ תויוליעפ רפסב תובלושמ .תיתרבח
 ג"י התיכ ידימלתל דעוימו הסדנהה ידומיל םוחתב קסוע רפסה םע תויוליעפו "הלועפב תוכרעמ" רוטילקתב תויוליעפ ,טנרטניאב
 ."תונוכמ יאסדנה" וא "תונוכמ יאנכט" ראותה תארקל םידמולה .רפסל ףרוצמה תוימדהו םיטרס רוטילקת

 קזוחב קסוע רפסב ב קלחו הקיטטסב קסוע רפסב א קלח
 .םיליגרת ץבוק ול ףרוצמו םיבר םירויא םיבלושמ רפסב .םירמוח (תיברעב) רמוחה ךרד
 רמוחה הנבמ ןיבש רשקל תועדוותההו רמוחה הנבמ םע תורכיהה
 הקיטסיטטס תארוהל םיכרד םידמוע ,םדאה םהב השועש םינושה םישומישלו ויתונוכתל
 .תואטיסרבינואבו תוללכמב הקיטסיטטסל םירומל דעוימ הז רפס תינכת יפ לע םירמוח אשונב קסוע רפסה .רפסה לש וסיסבב
 הקיטסיטטס :םימוחת ןווגמ םיגציימה םיקרפ העברא רפסב הרומל ךירדמב הוולמ רפסה .היגולונכטו עדמב השדחה םידומילה
 .הנתומ תורבתסהו תורבתסהה תרות ,הקירוטניבמוק ,תירואית ןכ ומכ .היגולונכטו עדמב בשחמ תובלושמ תויוליעפ רוטילקתבו
 תורעה ,תורותפ תובר תואמגוד ,םימישרת ,םירבסה בלשמ רפסה תיברעה הפשב רפסה לש הסרג שי

 .הנבהלו הרזחל םיליגרת קרפ לכ ףוסבו תויטקדיד

 (תיברעב) ונוכית לע אב לכה
 דימלתל -= הקיטסיטטסו תורבתסה רפסה ךלהמב ?ומלוע תא םדאה רצוי דציכ :הלאשב קסוע רפסה
 תוללכמב הקיטסיטטס םידמולה םידימלתל דעוימ הז רפס םימרוגל םיעדוותמ ,תויעב ןורתפב םיסנתמ םידימלתה
 :םימוחת ןווגמ םיגציימה םיקרפ העברא רפסב .תואטיסרבינואבו תונורתפ לש םתוחתפתה יכילהתלו תויעבה ןורתפ לע םיעיפשמה
 תורבתסהה תרות ,הקירוטניבמוק ,תירואית הקיטסיטטס תוכרעמ אשונל סחייתמ רפסה .הביבסה ינפ תא ונישש םייגולונכט
 תואמגוד ,םימישרת ,םירבסה בלשמ רפסה .הנתומ תורבתסהו עדמ לש םידומילה תינכת ךותמ (3.2) םירצומו תויגולונכט
 .הנבהלו הרזחל םיליגרת קרפ לכ ףוסבו ,תורותפ תובר היגולונכטו

 םילילמת דבעמל יתודידיה ךירדמה (תיברעב) םיצורע םיפילחמ

 \\(/סזש 2000 םיליללמתה דבעמ תסרג יכרוצל ונלש םישוחה תא םיביחרמ ונא דציכ ןחוב רפסה
 םייגולונכטהו םייעדמה תונורקעה תא גיצמ אוה .תרושקת
 תוכרעמב תודקמתה ךות ,תינורטקלאה תרושקתה סיסבש
 תויונמוימ לש ןחופיט רשפאמ יפ לע תרושקתו עדימ אשונב קסוע רפסה .היזיוולטהו ןופלטה

 תטרג םילילטת דבעטל יתודידיה ךירדוטה

 דבעמב שומיש ךות עדימב לופיט
 תויונמוימה ןיב .םילילמתה
 ,ילולימ עדימ דוביע :תודמלנה
 :לשמל ,ותגצהו ובוציע ,ונוגרא
 הריזג תועצמאב) םיטסקט גוזימ
 ונוגראו טסקט יופימ ,(הקבדהו
 רופסמו םיטילבת תועצמאב)
 האוושהו (רויצה ילכ תועצמאבו
 .(הלבט תועצמאב)

 .היגולונכטו עדמב השדחה םידומילה תינכת

 השדח הרודהמ הקימניד
 הקינכמ עוצקמה לש השדחה םידומילה תינכת תא םאות הז רפס
 .תונוכמ תמגמב םידמולה ג"י התיכ ידימלתל דעוימ אוהו תיסדנה
 קרפ לכבו הקיטניקלו הקיטמניקל קלחנ רפסב הקימנידה אשונ
 ץבוק ףרוצמ רפסל ,ןכ ומכ .םיבחרומ םירבסהו םירויא םיבלושמ
 .רפסב אשונ לכ רובעב םיליגרת

 םימרוזה תקינכמ
 עוצקמב יסיסב קלח איהש םימרוזה תקינכמ דומילב קסוע רפסה
 תמגמב םיאנכטו םיסדנהל דעוימו ,"ןוכימ תוכרעמ" בלושמה

 03-6301310 קוויש תקלחמ - טרוא :םיפסונ םיטרפל תועפותל םירבסה ביחרמ רפסה .תורחא תוינכט תומגמו תונוכמ |
 | 40550 הדוהי ןבא 75 ד"ת םייכוניח םיטקייורפ סכר :תונמזהל קמעתהל םידימלתל םירשפאמה ,המגוד יליגרת ליכמו תוילקיזיפ

 09-899106ג :סקפ 09-8991175 :לט ןורתפב תימצע הדובעל םתוא םיניכמ ןכו םינודינה םיאשונב
 1-800-893-5וג :תונסזהל םניח גויח .םיליגרתה ְּי

 היגולונבט ב! 08
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 היגולו)כטו עדמ |
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 (שדח) םירמוח ןיב עסמ

 חומה רקח

 חורה יעדמ

 העבהו ןושל רתא - טניירוא
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 ו
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 תירבעל תילגנאמ םוגרת - תילגנא יי
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 ו

 ו
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 ו

 ו

 ו

1 
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 ו

 ו

 ו

 םירבד רפסב םיקוח -ארקמב קוחה ּ

 תורפס בחרמ ןוכיתה ךילהת

 ינש תיב ימיב לארשי םע תודלות

 חורה יעדומ

 הרבחה יעדמ העבהו ןושל רתא - טניירוא

 |[ (שדת) תוחוזא = תורפס בחרמ
 חרזאהו םדאה תויוכז טדנמה תפוקתב י"ע תודלות - הירוטסיה יחרפ

 תישימח הדיחי - הרבחה יעדמב רקחמ /

 ת"הזמה לש הקיטילופואיג - תשרב םינכש

 \ הרבחו תרושקת

 חרזאהו םדאה תויוכז

 ת"הזמה לש הקיטילופואיג - תשרב םינכש

 . תויו)סוימ שוש. י 20 הרבחו תרושקת
 תבשקותמ תונעדימ בולישב תודובע תנכה

6 |50\ 

 תבשקותמ תונעדימ



- -----₪₪987"]7/0000| 

 8עוע.סזפ.ו[ < ילאוטריווה רפסה תיב ני1א נר א

75 

 ת/דפס כחדמל

 תוחרזא

 הכלהו 848 היגולונכט עדמב ד הינוט :והב

 ,םינכת רתוי םע תפסו תוליעפ לש המוציעב תעכ יוצמ ביבא-טרוא ילאוטר'ווה רפסה תיב
 זכומב .הדמתהב תרשעומה תיגולטכט הביבסו םירומ רתוי ,םידיסלת רתוי ,םיסרוק רתוי
 לע בולישל ןתינה םינחבמ ביכר ,ביבא ידיסלת ןיב החוש תימינפ תרושקת בוליש :היישעה
 -הלא לכ דצלו .םידיסלת תוליעפ רחא בקעמ תכרעמ ,רועישה לש קלח לכב הרוסה ידי
 .דועו .ינוועקלא תע בתכ .,תועדומ חול ,םימורופ :םיסייקה םיביכרה רופישו שודיח

 תויוצ הס! ת 9 27%. ויאצה ב

 חומה רקח

 הקיטילופואיג
 ןוכיתה חרזמה לש


